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৩০৭-৩১) ৩৬৩-৪ । 

স্ফ্বভীব ১৪১-৪১ ১৯২-৫১৩০৭-১৩। 

শক্তি ১৬০, ২১৩-৩৪ |. 

জাননদ ১৯) ৪৪, ৯৮-১০৪) ১৩৯-৭৪ 

১৭৯-৮১) ১৮৭-৮) ২০১-২, 

২৩৩-৫২, ২৪৭) ২৬২-৬। 

আবরণ বিক্ষেগ ৯৪,২৩৭ ৮,২৬৮-৭৯, 

২৭৩-৫০ ২৯৩। 

বিষ ৃষ্ঠা। 
আরোপ ২৮৯, ২৯৪ । 

আলস্য ১২/১৬৯১১৯১১২৭৪০৭,৩৬১। 

আলোচন ১০৮। 
আমন্তি ১২২১১৪৮ ৯১১৬২ ৮) ১৭১-৬ 

১৯০) ২৩৬-৮) ২৫৭, ৩৯৩) 

৩৪৯৪, ৩৪৯, ৩৬১ । & 

শর 

ইচ্ছা ১৪, ২৩, ১৩৬, ১৩৯-৪০) 

১৪৮-৯১ ১৫৯ ৬১, ১৭৯. 

১৮৭) ১৯৫৪ ২৯৬ ২৭২-৮, 

২২০, ২২৩-২৪, ২২০-৮, 

2৭৫, ৩০৬, ৩১৬) ৩১৭,. 

৩২৫-৬। 

ইন্ড্িয় ৬, ৯৬, ২৮৪, ৩৯১-৫, 

৩৩৩-৪১ ৩৩৭ । 

ঈগবর ৩৯১৬৯ ৭১,২৪০-৫*)২৯৫। 
২৯৬, ৩১২) ৩১১-৩১। 

উৎপত্তি বিনাশ ৯৬,৭ | 

উদার ১৪১-২)২৬৩) ৩৫৫-৬। 

উদানান ১৪৯) ১৬*-১। ১৭৭) ১৮০-২| 

উপলাৰ ১৬০২) ২২৮-৯) ২৫৩। 

একাখকত। ১৪৪ ৫)১৫৯,২৩৭, 

৩৬২-৩ । 

এষনা ১১৬-১২০ ! 

কম্পন * ₹২৮৪-৭৩৯১-৩০৩ | 

করতব্য  ১$৭-৯) ২৬৪-৭১ ৩৯৫*৬। 

কত ও) ১৬-৭) ৪৮) ২২৫) ২৪২-৯, 
১৩-৩১ । 

কম্ম ১৪) ২৮ ৯) ৭৫) ৮২-৮৮) 

৯২-৩,১১৪-৫, ১৬২-৬, ২৬৫) 
২৯৭) ৩১২৬৩ । 

কম্মীশনন ৭6. ৭! 



€ 

বিষয় পৃষ্টা | 

কল্পনা] ২১৪-৫, ২৫৮-৯১ ৩০১০২৪ 

৩৫১-২। 

কাম ৪৪-৬)৮১১১০৪,১১৪-৫,১২৯) 

১৫০-১১,১৬১-৮,১৭২-৯১১৮৮, 

১৯১-২, ২৩৫-৭, ২৫৬-৭। 

কারণ ৬১-৬, ৯৬,১৮০-১১২১৯-২২; 

২৪০, ২৮৯৪ ২৯১১ ২৯৭ | 

কাধ্য ” (ই এ পৃঃ) ৩০১৫, ২০৮ ১২ । 

কুনংস্কার ১৭১) ৩৫৬ । 

হি্মোন্নতি ৯৬৭, ১০৫-৩৯, ১৬১০৯, 

| «২৬২৬৭, ৩০৫-৭, ৩৬০-৩। 

১০৮৪ ১৬৩ ২২৫) ৩৫১০২ | কিয়া 
কেশ ৭৪.৭৭ 

গুণত্রয় ৩৭, ২৭০৮২, ২৮৫-৭) 

২৯২-৬, ৩৩৪ ৫১ ৩৩৯ । 

গুণাতীত ২৪৬-৮) ৩০৭। 

গুরু মহাজন ৮১১ ৮৮১১১৫৭১১৮৪ ১৫৩ | 

৮৬, ১১৪, ১২২-৩, ২৭০-৫। চাঞ্চল্য 

চিৎ ২২২১ ২২৫-৬। 

"চিত্ত ১১-২,  ৬৭-১৩৯,  ১৫০- 

১৬১) ১৮২-৩,  ২৫৯-৬০, 

রী ২৮১-২। 

চিত্তবেদনা ১৪৭-৮, ১৫০-১১১৬১-৬। 
১৮২-৩) ১৯৯ । 

চিদ্চিৎ ৩০-৩৩, ৪৭ । 

চেষ্ট। রঃ ৭০৮১ ২৭৫ । 

চৈতগ্চ ৭১৪১৪ ১৫৭২০) ১০৮-১৩০) 

১৭৪-৮৮) ১৯৬ ২০০-২২, 

২২৫-৯) ২৪১-৫৭, ২৬১-৩, 

৩০৮-৯। 

'চৈতগ্যাভ।স ২৪৯-৫৩। 

জগৎ ৩৫-৩৯, ২১৩ ৫১২২২, ২৬১, 

ত৬২১" ২৮৯) *৮২) ২৮৪৪ 

২৮৪০৩৬ ৬ । & 

9৬ 

বিষয় পৃষ্টা । 
ভন্গস্তর ১৩২-৩, ১৮৩-৬.৩৩১-৩৪২ ] 
জড়ত। ৩০-৩৯৩৬-৭) ৪ ১১৮৬-৭১১ ৩০ 

১৬২-৯১১৭১-৪, ১৮০-১১১৮৩, 
১৮৪, ১৯০-৬)২১৩-২৫)২৩৬- 
৮১ ২৪৬-৮, ২৫৯, ২৫৪-৬৭, 
২৭০৯১ | 

স-ম্বভাব ১৪১-৩, ১৯৩-৫ | 
স্প্পদার্থ ৩১-৩২, ২৮০-১। 
-_আত্মন্্তি ৪ ২৫৬। 
শক্তি ৬-১০২৮-৪০, ৫৪) ৯৬.৭, 

১৯৯-২০০)২০২-৭) ২১২-২৫ 

৮১০৩৪ 9 ৩১৩-৭। 

জাগ্রং ৩০৯, ৩১৮। 
জীবননৈরা ১৩১১১৩৮। 
জীবন্ম,্ু ২৮-৯। ১৩৭) ৩৬২ | 

জীবাত্ব! ১০৬৩) ৬৭, ১৯০-২০০, ২০৮ 

-১৩, ২৪৯.৫৭১২৭৮-৯, ৩০৭ 
»১৩ ৩৬২ । 

জৈবকার্ধ্য ১৪-২০ ১৯৩-৬ | 
জ্ঞান ১৪-৭) ৬০-৬; ৭০) ৭৯ ৮১, 

৮২ ৮১ ৯৩-৮) ১০৪) ১০৮) 

১১৫) ১১৯-২০৯ ১২৫) ১২৭) 
১৩৭,১৩৯-৪১১ ১৪৮-৯, ১৫৯- 
৬১, ১৭৫ ৬) ১৮৭-৮, ২১৮) 

২১৪) ২২৫-৯। ২৩৭, ২৪০- 

৫৩, ২৬৯-৭০৪ ৩০১২ । _ 

তৃপ্তি ১২২১ ১২৪১১৩৮। ২৩০-৩ ॥ 

তৃষা। " ৭৬) ৮০) ১৪০১ ১৭৮-৮০ 

১৮৬-৭) ২৩০-৩। 

ক প্রসার ক্রম ১১২২৭) ২৩৯-৩। 

গেশকাল ২৬১-৩ | 

হ্দ্বব ১২? ১৯৯, ১১৪১ ১৭২ ৪, 

১৭৭৮৩, ২৫৬-৭) ২৬৩1 
ধন্ম ৭৮ ১১৮) ১২৭-৩০,১৩৫-৬, 



€( ৬৭ 

বিষয় পষ্ঠ।। 

১৬৯৭৩) ১৮০) ১৯১০৫, 

২২৬-২১ ২৩৮ ৩৫৪ । 

নমরূপ ২৮৭-৯২ | 
নিদিধ্যাসন ৬৮১৯৩-৪,১৮৫ | 
নবৃত্তি ১২৫,২৩৩, ৩৪৪-৯ | 

নিঃন্বার্থত। ১২৮-৩০১ ৩৬২-৩। 

নীতিবিজ্ঞান ১৬৩-৬৪। 
পঞ্চতৃত ও তন্মত্র ৩৮) ২১৪-৫১২৮৪-৫, 

৯৮ | 

পরমাণু ৩২,৩৩, ২৮১। 

গরাথপর ৪৩ ৬ ১২৬, ১৩৪-৫, ৩৪৯, 

৩৬০. ! 

পুরুষ ৭৪) ২২৫-৯) ২৫২,৩৩৭ | 

পুণা ১১৫) ১৪৮ । 

পৌরষ ২৪) ২৮,৩৫৭-৯। 
প্রত্যয় ৭8, ১২৭)১৮৩১১৮৫-৬১১৮৮) 

১৯৬ ২৫৭) ২৬৭। 

উপক্রমণিক। দেখুন । 
প্রবৃত্তি ১০৯-২৯,১২৫, ২৩৩, ২৭৫ 

৩৪৪-৯, ৩৫৪ । 

প্রাণ ৬-১০) ৫৩, ২৬১-২ ২৮৮ 

৩৩১-৫ । 

প্রারখা ২৮-৯১ ৩৫৯ । 

€এম ৪$-৪৬১ ১২৭৯ ১৪১-১৬১) 

১৬৫৯ ১৭৯ ২৩৩-৭, 

২৬৬-৭, ৩৫৫ । 

ব্ন্ধ ১১,১২,৮০,৮৮) ৯৬ ৮১১০৮) 
২৫৩৯ ৩০৯-১৩) ৩৩৩-৩৩৫ | 

্ক্গ ৩৩, ৯৪-৫,৩৬৩:৪ ৷ 

ভক্তিমার্গ ৮৯) ৯৪১৯৮-১৪৪। 
ভববিকার ৯৭১১৯০-১ | 

ভূম। ৩১৯:৩২২ | 

ভ্গ ॥ ১২৬-৩,১৩৯-5৩, ১৬১, ১৪ 
১৬৬, ৩২৫-৬। 

) 

বিষন্ন 

ভাস্তি 
মনঃ 

মস্তিষ্ক 
মায়! 

মিথ্যা 

মুক্ত 
মুক্তি 

্ঠা। 
২৩৭)২৩৮,২৫৬,২৯৩,২৯৭ 
১১-১২) ২৪-৯)৮৬১৮৮১৯৫-৮১ 

১০৮) ১১৩, ৩৩৩7৫ । 

৩-৪),৩৩৯ । 

১৬৩-৪,২১২ ২২ ২৯১-৩০৩ । 

৭৫) ২৮৯,২৯৬ ৭। 

২২৯৩২৭। 
পপ) ৭৯) ৯৮, ১০৪, ১৩৩) 

২৩৬, ৩০৬) ৩১৩, ৩৩৬-৭। 

মৃত্যু ৬৯১৪৩,৩১২ ৩,৩৩৫, ৩৩৭-৪০ । 

মোহ ৩৭, ২৫৮ 

যেগ ২০৭7 দু১০৪ ! 

রাগ ১২১০৯, ১১৪, ১৫০-১,১৭২৪ 

১৭৭-৯) ১৮২.৩,১৯৯) ২৫১ । 

লয় ২৭) ৯৬-৮। 

পিঙ্গশরীর ৩৩৭1 
বর্ণ ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৯২। 
বস্তু ২২৩, ২৫৬, ২৬৮ ৯) ২৮৩) 

২৮৮-৯২। 

বাসন! ৭৫১ ৭৮) ৮৮-৯০, ১০৮২৪ 

»৭৭-৮১১৮৪-৮৪ ১৯৯১ ২০৩৪৯ 

২৫৬) ৩৪২,৩৪৭। 

বিচ্ছেদ শোক ১৪২-৩, ৩৬৩ 

বিদ্যা ৮২১ ১৯৫ । 
বিষয় ১৫১ ৪১১১৩৬-৮) ১৮০, ২৮৪ 

-৫) ৩৪১০২, ৩৫০1 
শরীর ৩-১০) ৬ ১১০১ ৩৩১-৪৩। 

শাস্তি ৪8) ২০১১,২৩৬-৭) ৩৬৩ | 

শাসন ১. ১৬৮) ৩৫৪-৫৩৫৮ ( 

শ্রদ্ধা ৮২, ৯১১ ১১% ১১৮, ১২৭ ॥ 
শরবণ,মনন/নিদিধ্যাসন ৯৩-৯৬১১৮৫-৬ ॥ 
যম ৭৩) ৮৬, ৯১১ ১৩৬ । 

সংস'র ৮৬, ৯৯-১০৩) ৩১০ ॥ 

সকার ১৮-৯) ৭৫) ৮৪-৫১ ১৪২, 
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১৪৮। ১৫০ ১,১৭৫-৮০১২০০, 

২৬৭-২৭৫৪ ৩৫৬ ৭ । 

বঙ্গ * ২৯৪ ৪8৪, ৬১৬, ১৮১১ ১৮৯, ২৪৮, 

২৯৪ | 

সৎ ২০২) ২০৬, ২২২৬, ২৪০- 
২৪৪৪ ২৭৬, ২৮০-৫ | 

সৎকাধ্যবাদ ৮৯, ৩২০-১। 

সন্ভোব ৭৬, ২২৯-৩৪ | 
সমাধি ৬৮-৭৩; ৯৪, ১৩৬। 

সম্বন্ধ ১৬৮, ২৩৬-৪৯) ২৭৯, ৩১৬। 
শু 

১৪৪-৬, ৯৪০৯.৫০ ॥ সহানুভূতি 
ঞ্াহফ্ত। ১৪২ ৩, ১৬১। 
নখ ৪৪-৫ক ১২৪) ১৪০০১) ১৬৫, 

বটি 

ক্ষ ২৩৫-৭) ২৬২-৩১ ৩১০ । 

২১০-১, ২৫৮, ২৬২, ২৯১২ 
৩৮-৯, ৩১৮ । 

হযু্তি 

হুল্দশন ১২৫) ২৯৯, ৩৩৫ । 

নষ্ট ২৪৯/২৮৭, ২৯৮-৩০৯,৩১৭।, 

সৌন্দর্য্য ২২৯-৩০. 

স্থাপনা ১৯৯১ ২৫৫, ২৭-৪. 
্ফ্্ডি 8৪) ২৪১-২) ২৫৫-৬৭- 

স্মাত ৫5 ৩৪১-২।. 

পন ৫৪, ২০৮-১১) ২৬) ৩০৯- 
৩১৮। 

স্বরা্প ১৬৯, ২৩৭, ২৬২, ৩২৪, 
৩২৬-৭এ । 

স্বার্থ ৪৩০৪) ৯২৮৯) ১৩৭, ১৯৯, 

২৩৩ ৪» ২৬৩-৪১ ২৬৭) ৩৪৯7. 

৩৬৬০-২। 

স্বাথথপরার্ধ ৩৪৯, ৩৬০-১। 

হিংসা ৭৫, ১১৭, ১৬৮১ ১৭২-৩. 
১৮২) ২৬৩। 



কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপুর্বব জজ-_ 

শীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

কে, টি, এম, এ) ডি, এল, মহোদয়ের মত। 

আপনার প্রণীত “আত্ম-বিজ্ঞান” নামক পুস্তকের কিয়দংসট 

'পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠ করিয়া অতিশয় শ্রীত হইপ্লীছি। 

এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় অতি অল্পই আছে। এই গ্রন্থে 
আপনার গভীর চিন্তাশীলতার, হিন্দু ও পাশ্চাত্য দর্শনে যথেষ্ট 

অভিজ্ঞতার, এবং জটিল বিষয় সরল রূপে বিকৃত করিবার 

ক্ষমতার প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্ভ বিষয় 

সম্বন্ধে অবশ্টুই অনেক মতভেদ থাকিবে । কিন্তু সে মতভেদ 

কখনই এ পুস্তকের সম্যক্ সমাদরের বিদ্বকর হইবে না ইতি 



গ্রন্থাভাস । 

আমার প্রিয় বন্ধু বাবু তারকচন্্র দাসের উদ্যম বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে 
নুতন। দর্শন শাস্ত্রে আলোচনায় ভারত অদ্বিতীয়। পাশ্চাত্য দর্শন 
শাস্ত্র দেহ-বিজ্ঞান, “ইঞ্ত্িয-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ইে বহুকাল যাবৎ 
রয্যবসিত ছিল। জাঁন্পীন পণ্ডিত 901)01)611118,768 সে দিন মাত্র 

আত্ম-ৰিজ্জানের উপর নবীন দর্শন শাস্ত্রের ভিন্তি স্থাপিত করেন। 
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কি জানি এই পবিন্ধ আর্ধ্য ভূমির্তেকত সহত্র বৎসর পুর্বে “আত্মা 
বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধাসিতব্যঃ”--এই সত্য নির্ণীতি হুইয়া- 

€ছিল। আর্য দার্শনিক কেবল মাত্র শ্রুতি প্রমাণে এ সত্য বিশ্বাস 
ক্করিতেন না। বেদাস্তাচাধ্য ষট্ প্রমাণম্বারা এই সত্য সিদ্ধ করিতে 



৯, 
প্রয়াস করিতেন। প্রমাণ যুক্তির অপেক্ষা করে। শাস্ত্র সকল যুক্তি- 
সঙ্গত ও প্রামাণিক বলিয়াই শাস্ত্রের এত আদর । 

আজকাল আমাদের যুক্তি-বল অল্প। আমর! সহজে এখন অন্তের 
যুক্তির 'অন্ুসরণ করি। পাশ্চাত্য দর্শনকার এইরূপ বলিয়াছেন, অত এব 
ইহা ঠিক। আমর! নিজের স্বতন্ত্র যুক্তি অবলম্বন করিয়া! কোন দার্শনিক . 
সত্যের অনুমোদন করি না। ্ 

যতদিন আমাদের মধ্যে যুক্তির স্বতন্ত্র না হইবে, ততদিন আমাদের 
ব্যক্তিগত ও জাতিগত সারবত্ধ। হইবে না। 

তারক বাবুর আত্মবিজ্ঞান স্বতন্ত্র যুক্তির ফল। এইংঞস্থে হয়ত 
নূতন সত্য কিছুই নাই। কিন্ত গ্রন্থকার স্বতন্ত্র স্বাধীন যুক্তি অবলষনে 
প্রত্যেক সত্যের তন্ব নির্ণয় করিয়াছেন। নির্ণয় করিতে গ্রিয়া তিনি 
হয়ত কোন প্রাচীন যুক্তির বা কি কোঁন নবীন যুক্তির পথে গহুছিয়া- 
ছেন। তখন তাহার যুক্তি অন্তের যুক্তির সহিত মিলিত হুইয়৷ এক 
হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থের যুক্তিতে অধিকতর বেদান্তের ছায়৷ রহিয়াছে । 
বেদান্ত প্রতিপাস্ত বিষই আত্ম-বিজ্ঞানে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্ত 

[হ। বলিয়। “আত্ম-বিজ্ঞান” বেদান্ত গ্রস্থ নহে। "আত্ম-বিজ্ঞান” এক 
এ ্রস্থ। এবং মৌলিক গ্রন্থ বলিয় ইহার চিরকাল আদর 
থাকিবে। 

শ্রীপুণেন্দু নারায়ণ *সিঁংহ 
(হুক্ষদর্শী ইংরাজী ও বঙ্গভীষঁ় পৌরাণিক লেখক 

বাঁকিপুরের বিখ্যাত সরকারী উদ্ীল। ) 

তর? 



উপক্রমণিকা । 
যে আত্মা তত্বতঃ আমি, যাহ এই চেতনাচেতন বিশ্বের আত্মা এবং 

বে অনাত্ম-ধর্ম তদতিরিক্ত, যাহার অপব্যবহার জন্য মানবের যাবতীয় 
অশাস্তি--সেই আত্মানাত্ম-নির্ণর এই ক্ষুদ্র পুস্তকের বিষয় । 

ুক্দর্শী অধ্যাপন্ধ ভাসন ব লয়াছেন জড়-বিজ্ঞান-বলে আত্মা অবি- 
ড্র (8 146) আত্মবিজ্ঞান-চষ্চা-বিরহিত জড়-বিজ্ঞানালোচনায়,বিচিত্র 

'প্রকাশধুর্ের অনুশীলনাধিক্য হয় বলিয়া মানবের বহিজ্ঞণীনের আসক্তি বৃদ্ধি 

হয়। এই কারণে তথ্বলে বিচারণাতিরিক্ত প্রত্যরে, প্রতযয়াতিরিক্ত শির্বিশেষ 
চৈতন্তে, প্রকাশাতিরিক্ত স্বরূপে, গুণাতীত সততায় এবং শক্তি ব্যতীত অন্য 

নিত্যবস্তর অস্তিত্বে প্রতীতির (০০700 ) ভুর্ধলতা জন্মে। প্রীতি 
সংস্কারাশ্রিত সবিশেষ বৃভ্ভি-জ্ঞান (76[)5636101901770%169€) মাত্র (১৯৫ 

--২০* পৃঃ)। ইহা নির্বিশেষ আত্মজ্ঞান নহে। আসক্তিজ-অভ্যাস 

বলেই জ্ঞানের এই রূপ সংস্কারাশিতত্ব । কাজেই ,নিরন্তর অভ্যাস সহ- 
কারে যে সংস্কার বিশেষে মানব স্বীয় জ্ঞানের আসক্তি বৃদ্ধি করে, তাহার 

তঁদাত্মক প্রত্যয়েরই প্রগাঢ়তা জন্মে । জড়বিজ্ঞানের বিষয় জড়জগ- 

দ্বিচার। জড়জগতে জড় কার্্যকারণ এবং তছুৎপাদক জড়শক্তি সপ্রকাশ, 
চৈতন্য অপ্রকাশ। এই কারণে জড়ানুশীলনে, জড়শক্কতির উপর লক্ষ্যের 

আধিক্যে জড়ম্রত্তযয় প্রবল এবং আত্ম-প্রত্যয় দুর্বল হয়। বিশেষতঃ 

জড় জগতের প্রকাশ্* বহিম্ম্খী হ্িধার তদনুণীলনবলে মানবের স্বীয় 
জ্ঞানের প্রবৃি বহিন্থুধী হর। এরপ জ্ঞানকে অন্তন্ী গতিপ্রদান করা 
'হুরূহ হ্ইয়! উঠে। কাজেই এবপ জ্ঞান বলে স্বরূপ (9০010107007) উপ- 

'লন্ষি অসম্ভব হই»! প্রকাশাতিরিক্ত স্বর্ূপের উপর অনাস্থা জন্মে” এই 

ক্রারণেন অনেক জড় বৈজ্ঞানিকের স্বরূপের অস্তিত্বে অগ্রত্যন্ব। তাহারা 



:€1/৯) 
বলেন প্রকাশাতিরিক্ত শ্বরূপ একটা কাল্পনিক কথা 'মাত্র। এইরূপে 
আবার আত্ম-বিজ্ঞান চচ্চার আধিক্য স্বরূপের উপর প্রত্যয়ের প্রাবল্যে 

প্রকাশের উপর অনাস্থা জন্মে। 
প্রকাশ ব্যতীত স্বদ্ধপ যে আমাদিগের নিকট অনু একথা অবশ্ঠ 

স্বীকাধ্য। কিন্তু তথাপিও সপ্রকাশ-কাধ্যকারণাতিরিক্ত অপ্রকাঁশ- 
শক্তির অস্তিত্ব, জড় বৈজ্ঞানিক অস্বীকার করিতে পারেন না । অতএব 

শক্তি অপ্রকাশ হইয়াও বেকপ কা্ধ্যকারণের নিয়ামক ও প্রকাশক রূপে 
বিস্তমান, চেতনাচেতন এই বিশ্বের স্বরূপ অপ্রকাশ হইয়াও তন্রপ বিশ্বের 

নিয়ামক ও প্রকাশক রূপে বর্তমান। জড়-শক্তি-তত্ববি্ভার ব্যতীত রে 

রূপ জড়-কার্ধ্যকীরণের বিচার অসম্যক্ (90117171001 27৫ 80801978 

8০) হয়, আত্ম-ন্বরূপ বিচার ব্যতীত তদ্রপ বিশ্বপ্রকাশ-বিচারও অসম্যক 
হয়। ম্বরূপই যখন সকলের মূল, তখন তাহার শ্বভাঁব, ধর্খদ ও সামর্থ্যের 
পরিচয় আমরা যত অধিক পাইব, প্রকাশের বিচার আমার্দিগের পক্ষে 

তত অন্রান্ত হইবে। ন্তায় (10810) ভিন্ন যুক্িশান্ত্র যেরূপ অসমাক্, 
স্বরূপ-বিজ্ঞান ব্যতীত প্রকাশ-বিজ্ঞানও তদ্রপ। প্রত্যয়ে জড় সংস্কার 
ও জ্ঞান, এই উভয় তত্ব বিগ্কমান আছে, এ কথা জানিতে পারিলেই ত 

আমর! প্রত্য়-তত্ব সম্যক্ রূপে বুঝিয় প্রত্যয়ের বিশুদ্ধি সাধন করিস্কে 

পারি। অতএব আত্ম-্বরূপালোচনা সর্বথ৷ প্রয়োজনীয়। 

বহিজ্ঞণনানুশীলনাধিক্যে যেরূপ বহিঃশক্তির উপর লক্ষ্যের আধিক্য 

জঙ্গ্ে, আত্মবিজ্ঞানানুশীপনাধিক্যে তদ্রপ আবার” আজ্ন্তরীণ শক্তির 
উপর লক্ষ্য প্রবল হয়। কাজেই স্ব স্বার্থসাধন দন্ত উক্ত অন্ুশীলন- 

কারীদ্বয়ের একের বহিঃশক্তির এবং অপরের আত্যন্তরীণ শর আশ্রয় 
গ্রহণে প্রবৃত্তির আধিক্য জন্মে। সংসার-সখের জন্য এ উভয় শক্তির 
আশ্রযই প্রয়োজনীয় বিধায়, এ উভয় বিজ্ঞানের অন্ুশীলনই সাংসারিকের 
হিভকর। যাহা আমাদিগের স্বরূপ বা আল্মা তাহাই প্রক্কত আমরা & 



(1৮০) 

কাজেই তাহার উপর লক্ষ্য বত বুদ্ধি হয়, আমরা আমাদিগের স্বরূপ তত্ব, 
শরীরাি বহিবিষয়ের সহিত স্বরূপের প্রকৃত সন্বন্ধ ও আমাদিগের প্রক্কত 
কর্তবা ও গন্তব্য স্থানাদি তত বুঝিতে পারি) এবং অমঙ্গল জনক কর্শ 
হইতে নিবৃত্ত হইয়। হিতকর কর্মে আমাদিগের শক্তিসামর্থ্য প্রয়োগ করিতে 
সচেষ্ট হইতে পারি । বহিজ্ঞনান্ুশীলন বলে যেরূপ জগতের উপর আমা- 
দিগের আসক্তি বুদ্ধি হয়, আত্মবিজ্ঞানানুশীলন বলে তন্রপ আত্মার উপর 

আসক্তি প্রবল হয়। আত্মার উপর আসক্তি যত বৃদ্ধি পায়, বহিবিষয়া- 

সক্তি তত আত্মাসক্তির অনুকূল ও খর্ব হয়, আত্মাসক্তি চরিতার্খতায় তত 

ধা অভীষ্ট ক্লান হয় এবং সেই অভীষ্ট সাধন জন্য গৌণার্থে বহিধিষয়ে 

প্রয়োরজন-জ্ঞান জন্মে। এইরূপে বিষয়ের সহিত আনন্দাখ্ুক আসক্তি 

সন্বন্ধ ধর্ব হইয়া, জ্ঞানাত্মক প্রয়োজন সম্বন্ধের বৃদ্ধি হয়। জড় বিষয় 

যে আমাদিগের বিশেষ হিতসাঁধক এ কথ স্বীকার্য্য। কিন্তু তথাপি 

জড় বিষয়ে আসাক্তিই আমাদিগের সর্ধানর্থের মূল বলিয়া, বিষয়ের সহিত 
এরন্নপ সম্বন্ধ পরিবর্তন উন্নতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃত স্ুথসমৃদ্ধির অনুকুল 

(পৃঃ ১৬২-৯)। এই কারণে আত্মবিজ্ঞান চচ্চা৷ অপরিত্যাজা। 

- জড় বিজ্ঞান-্প্রতিপাগ্য বিষয়ের স্ঠায় এ বিজ্ঞানের প্রতিপাস্ত বিষয় 

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের গোচর নহে । এই কারণে ইহাতে হস্তক্ষেপ কল্পনা- 
শক্তির প্রসারণ মাত্র বলিয়া যে মত, সে মত 'অসমীচীন। আত্ম! বহিঃ 

প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও আত্মবিজ্ঞানের সত্যমিথ্যাত্ব অবধারণের 
উপায়ের অভান্ত নাইগ সংস্কারধর্মে মানব জড়াসস্ত হইলেও, কিবিক 

(০০50190০€) মানবে সতত সপ্রকৃশ আছে। এই বিবেক তাহার আত্ম- 

স্কভাব-প্রক্টুশ। এস্যভাবের এইরূপ স্বতন্ত্রবিকাশজন্ পশ্বাদি হইতে 
মানব শ্রেষ্ঠ । তবে মানবের সর্ধোপলব্ধিই যখন জড়সংস্কার মিশ্রিত, 
তখন এ বিকাশও তাহার নিকট তন্রপই হইবে। এই কারণে বিবেক 

৬ উন্নতি-অবনতির যোগ্য. আত্ম-বিজ্ঞান বলেই ইহার উন্নতি। -তিবে 



.:€18০ ) 

ষে বিচার বলে আত্মতত্ব নির্ণীত হয়) এই বিবেক সেই বিচারের ন্যায় দ্বৈত 
্বভাবের নহে। ইহ! বিচারাতিরিক্ত প্রতীতি-আত্মক অদ্বৈত উপলব্ধি । 
ইহাই মানবের আত্মিক-আলোক । শুদ্ধ বা অশ্তদ্ধ যে ব্যক্তির নিকট যখন 
এই আলোক যে ভাৰে উপলব্ধির যোগ্য,সেই ব্যক্তি তখন কেবল তদনুরূপ 

তত্বই সহজে বুঝিতে সক্ষম হয়। ক্রমে তত্বান্ুশীলন বলে এই আলোক.. 

যত বিশ্তদ্ধ ও সপ্রকাশ হয়,তাহার তন্বোপলব্ির সামর্থ্যও তত বৃদ্ধি পায়। 
বিবেক, তত্বজ্ঞান, প্রেম, কর্তব্যপরায়ণতা, ইহার মিথঃকাঁরণ (7:9010০- 

০৪] 9188৪ ) রাগে পরস্পর পরম্পরের পরিবর্ধক | অতএব যে আত্ম- 

বিজ্ঞান সর্ধদেশীয় সর্বকালিক ম্ীনব-বিবেকের অনুকুলু, সে বিজ্ঞ্গি 
অন্রান্ত হইবারই সম্ভীবনা । এবং সে বিজ্ঞান ষখন জাগতিক সর্ধপ্রকার 
প্রকাশ (১/47077678) তত্বতঃ বুঝাইতে (51১1217) 27060800077 910811)) 

স্ক্ষম হয়, তখন অন্রান্ত সিদ্ধান্তে তাহার অনুসরণ কর্তব্য । ফল কথা ষে 

মানবজাতির হিতের জন্ত আমাদিগের বৈজ্ঞানিকাদি সর্বপ্রকার উদ্যম, 

সে মানবের প্রক্কৃত গন্তব্স্থান নির্ণয়ের বা তাহার আত্মোন্নতির উপর 

আমরা কি করিয়। উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারি ? আত্মস্বভাব গঠিত 
না হইলে যাঁনব যে পশুবৎ সর্ব! সর্ব বিষয়েই অকর্ধণ্য হয়, তদ্বিষয় 

কেহই অস্বীকার করিবেন না। আবার এই বে শত শত মানব প্রত 

ধরাধাম পরিত্যাগ করিতেছে ইহাঁদিগের যে কি গতি হইবে তদ্বিষয়েই বা 

আমরা কি করিয়া উদাসীন থাকিতে পারি ? অবশ্ঠ যে বৈজ্ঞামিক বলেন 

জড়দেহ ত্যাগেই জীবত্বের অবসান, তাহার কথ স্বতন্ত্র ।*. কিন্তু যে মনম্ী 

সে মতের পক্ষপাতী নহেন, তাহার পক্ষে এই আলোচনায় উদাসীন হইয়া 
সুস্থমন! থাক! কর্তব্য বপিতে পারি না। স্বাধীনতা যখন মানুবের স্বাভা- 
বিক ধর্ম এবং স্বীয় সামগ্লিক প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তিই যখন তাহার সর্ব কর্মের 
মূল প্রবর্তক, তাহার সর্ব স্থখ ছুঃখ, পাঁপ পুণ্যের প্রকৃত কারণ, তখন সে 
প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তির প্রক্কত ত্বরূপের উপর তাহার লক্ষ্যবুদ্ধর এবং সেই 



৬ ॥*-) 
প্রবৃত্তি-অপ্রবৃত্তি-আত্মক স্বভাবের বিশুদ্ধি সাধনের উপায়ের প্রতি. উদা- 
লীন হইয়া, গুদ্ধ জড় বিজ্ঞানাদি চচ্চা বলে বহিধিষয়ের উপর তাহার লক্ষা 
এবং জড়ভোগের উপায়. ও উপকরণ বুদ্ধির দ্বারা আমর! তাহার প্রকৃত 
হিতদীধন করিতে কিরূপে আশ! করিতে পাবি? যে কল্পনার অসারত্থ 

অন্ত বৈজ্ঞানিক বিশেষের আত্মবিজ্ঞানের উপর ওদাসীন্ত, বৈজ্ঞানিকগণ 
সে কল্পনার (1791১001661081 ৮3৫০৮) প্রকৃত বিরোধী হইলে, জড় 

বিজ্ঞানেরও বর্তমান উন্নতি অসম্ভব হইত। 
. প্রকাশ ( [71)610077097)00 ) ও স্বরূপের ( 209্)67)01) ) গ্রভেদ, 

দশ, কাল ও বস্ত পরিচ্ছেদের অনাক্সরক প্রকাশ-ধর্দাত্বকত্ব (8171071 

1০০89 এবং স্বরূপের আত্মত্ব ( 8102-17-168616) বর্তমান *বৈজ্ঞানিক- 

যুক্তি বলে বুদ্ধিগম্য করিয়া মনম্বী ক্যান্ট, আত্মবৈজ্ঞানিকের রুতজ্ঞতা- 
ভাজন হইয়াছেন। তবে জড় বৈজ্ঞানিক সংস্কারের হস্ত হইতে সম্যক্ 
মুক্তিলাত সহজসাধ্য নহে। কাজেই যুক্তি-ধন্মে আসক্তির প্রাবলো, 
তিনি বিচারাতিরিক্ত নির্ব্িশেষ (87১২01869 ) চৈতন্য উপলব্ধি করিতে 

অসমর্থ হইয়া, চৈতন্টেতর বস্তত্ব প্রতিপাদনে অনিচ্ছুক হইয়াছেন। প্রতাক্ষ 
(1791০090881 ) ব্যট্টি (007001919 ) বিশিষ্ট (191)79৭97890 ) জ্ঞান 

(4000978609108 ) এবং তজ্জাত পরোক্ষ সমটি (01)912%89 ) বিশিষ্ট 

(790159301)890. ) বিচার (£99500) (8 8 81--9), এই ছুইরের অতীত 

নির্বিশেষ চৈতন্ত (২০*--৮ পৃঃ) ক্যান্ট -বিজ্ঞানের অবিদিত। চিন্ত ও 

চৈতন্যের পাথক্যজ্ঞানদের অভাবই এ ভ্রান্তির কারণ (১১-৫৮, ২৫৭-২১, 

৩৬১-৬.) | 

__. রিচার প্রতীতির স্থলত্ব হাসের ও হিতাহিত নির্ণয়ের সহায় হইলেও, 

বিচার ও প্রীতি একার্ধক নহে। বিচা'রে ভেদ দর্শন এবং তজ্জীত চা্চ- 

গোর ও.সঞ্চ্লবিকল্লাত্মক রাজসিক মনোধর্ত্বের আধিক্য। প্রতীতি তদ্রপ 
'ননহ্ে |. গ্রতীতি স্থির নিশ্চয়ায্মক সান্বিক বুদ্ধিধর্ম বিশিষ্ট জান। 



(0/০) 

রাপেক্ষা প্রতীতিতে 'সধিকতর আত্ম-্বভাবের প্রকাশ। একাত্মকতীই 
আত্মার শ্বভাব। কাজেই যাহাতে একাত্মকতা বা'স্থির নিশ্চয়তার আধিক্য, 
তাহাতেই আত্মধর্দের আধিক্য । জড় স্থৌলোর আধিক্যে, এই প্রতীতিই 
বিশ্বাস। আবার চিত্তধন্ম-স্ভৃত জড়শস্তির হস্ত হইতে পূর্ণ বিশ্লিষ্ 
হইয়া, ইহাই নির্বিশেষ (27১801066 810] 01275190159 ) উপলব্ধি এবং 

বৈদাস্তিক আত্ম! (পৃঃ ১৬১-২)। প্রত্তীতিতেই আমার মুখ্য প্রয়োজন । 
বিচার বলে সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারিলে প্রতীতি অন্রাস্ত হয় বলিয়া 

প্রতীতির বিশুদ্ধিশ্াধনজন্য বিচারের আবশ্তকতা। বিচারের স্তায় 

প্রতীতি ও স্বতন্ত্ররূপে শিক্ষনীয় । ধ্যান ধারণার অভ্যান্ন বলে প্রতীস্তি 
প্রগাঢ় ও বিশুদ্ধ হয়। বিচার আত্মবিজ্ঞানের সহায় হইরৌও, ইহ! 
বহিজ্ঞ্শনাত্বক বিধায়, ইহার বলে আত্মজ্ঞান অসম্ভব । কাজেই ক্যাণ্টের 
মতে আম্মা অবিজ্ঞেয় (8 146)। আত্ম! যে অন্তজ্ঞনবলে পরিজ্ঞেয়, 
এ বৈদাস্তিক তথ্যের ক্যাণ্টমতাবলম্বী আবিষর্তা বৈজ্ঞানিক প্রবর 

সপেনহাওয়ার। শ্িনি বলেন আত্মাই যখন প্রকৃত আমি, আমার 
আঅন্তরতম স্বরূপ ( 10) 11)12090 611 ) তখন বহিজ্ঞনের বিষয় না 

হইলেও, আত্মাই সর্বাপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর পরিজ্ঞাত। কিন্ত 
এইরূপ প্রকৃত আত্মবিজ্ঞান-প্রণালী জানিয়াও, গুরুভক্তির আধিক্ট্ে 
'চৈতন্যকে প্রকাশ-বন্মন বলিয়া পরিত্যাগ করতঃ, ইনি আত্ম-নির্ণয়ে অসমর্থ 

হইয়াছেন। চৈতন্যকে পরিত্যাগ করিলে মানবাস্তঃকরণের যাহা! 

অন্রশিষ্ট থাকে, তাহা জড়সংস্কার-স্বভাবজ প্রবৃত্তি মাত্র । €5 8 155, 168, 

169)। যাহা প্রবৃত্তি তাহাই জাগতিক জড়শৃক্তি, তাহাই প্রান্কৃতিক 
(07758158) ) রাসায়ণিক (€ 089101081 ) এব যাস্ত্রিক $০763010) 

শক্তি রূপে জড় জগতের উপাদান (8 183) [ এ শক্তিনিচয়ের ষে সন্তাংশ 

€ 821816006 ) বেদানস্তমতে তাহা আত্মিক এবং ইহ্া্দিগের যে জড়বিশিষ্ 

প্রকাণাত্মক নামরূপতেদোতপাদক প্রবণতা! তাহাই মাত্র অনাত্মক। : 



(1৮) 

অতএব চৈতন্যকে পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিকপ্রবর সপেনহাওয়ার ষে 
 শ্রবৃত্তিকে ইচ্ছা (%10) নামে আত্মা বলিয়া সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন তাহা, 
. প্রক্কত গ্রীস্তাবে ইচ্ছা নহে (২*২-৭ পৃঃ), তাহা ইচ্ছা প্রতিবিদ্বিত 
''জগচ্ছক্তি (87১08621101 00109) মাত্র ২১৩-২৫ পৃঃ)। দেশকাল 

, বস্ত পরিচ্ছিন্নতা তাহারই শ্বভাব, বিশুদ্ধ চৈতন্তের নহে। প্রবৃত্তি-সেবা 

যে অমঙ্গলময় তাহ। সর্ববিশিষ্টবাদ সম্মত ( ২৩৫-৯ পৃঃ)। কাজেই 
এই জড়াত্মস্ঞানাত্বক ত্রার্তিই সপেনহাওয়ারের জীবন নৈরা " ?দ অব- 

জন্বনের কারণ। তংশিষয ুক্ষদর্শী অধ্যাপক ডুসন স্বীয় শ্বাভীবিক 
ীয়ত আত্মোপ্লন্ধির উত্তেজনায় এ মতের সম্যকতা৷ স্বীকার করিতে 
(অসমর্থ ।৮ "তিনি বলেন যাহা বৈদাস্তিক “বর্গ প্লেটোর “ভাব” (1498 ), 

শ্রীষ্টের -সথষ্টিকর্তাঃ ও “মুক্তিদাতা+,ক্যান্টের বস্তত্বরূপ+(00871£-10-315610, 
জড়বিজ্ঞানের “শক্তি” (0০:০9) এবং সপেনহাঁওয়ারের “ইচ্ছা+--তৎসম- 

সতের সমষ্টিসারই প্রকৃত তাত্বিক সত্য ($ 1 84-1২6)81) | তিনি আত্মাকে 

আনন্দ বিরহিত বলিতেও অনিচ্ছুক ($209)। যাহা আনন্দোপলন্ধি 

তাহাই আনন্দ । কাজেই চৈতন্য ব্যতীত আনন্দ অসম্ভব (২*৭ পৃং)। 

এরপ স্থলেও চৈতনোর স্বরূপ নির্ণর করিতে সচেষ্ট না হইয়া, বৈজ্ঞা- 
ন্িকিপ্রবর ড্যসন যে. স্বীয় গুরুর মতান্ুসরণে চৈতনাকে অনিত্য প্রকাশ 
ধর্খ বলিয়া ($ 117) পরিত্যাগ পূর্বক আত্মার অচেতনত্ব প্রতিপাদন 
করিয়াছেন ($ 16১ ), ইহাই তাহার ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র প্রশংসিত নিবৃত্তি 

ধর্শের তাত্তিকত]ও মহত্ব নির্ণয়ের অসামর্ধথোর (8 260-1) কারছ। 

এই কারণে তিনিও মানবকে নৈরাস্তের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে 
অসমর্থ । বৈজ্ঞানিক হেগেল আবার সর্ক সম্বন্ধ বিরহিত ( 810:51866 ) 
জুর্ণ মির্বিশেষ- (৮১5০1৩6 ) সৎ অস্বীকার পূর্বক আত্ধানত্মের, চিত্ত 
চতন্তের প্রভেদ করিতে চেষ্টা ন! করিয়। ধর্শনীতির সার্থকতা বিষয়ে 

উদাদীদ। যেবিবেকালোক আমাদিগের প্ররুত স্বাভাবিক আত্মিকালোক 



€10/০) 

এবং যে আলোকের উত্তেজনা ও সহাক়্তাজন্য আত্মবিজ্ঞান আমাদিগের 
কল্যানকর উপরিউক্ত কোন বিজ্ঞানই বেদান্তের ন্যায় সে আলোকের 
আত্মত্ব প্রতিপাদনে সক্ষম নহেন। ৰ 

বেদান্ত সচ্চিদানন্দবাদী। ষেজ্ঞান, আনন্দ, সত্তা এবং সদাত্মক 

ইচ্ছ। সতত মানবের স্পৃহনীয়, এ মতে সেই জ্ঞান আনন্দ ও সন্তাই তত্বতঃ 

মানবের আত্মা । যে অজ্ঞানশক্তি তদ্ধিপরীত, যাহ! সেই জ্ঞান, আনন্দা- 
দির পরিচ্ছেদেক ও মানবের অসহনীয় অজ্ঞানতা এবং ক্লেশাদির উৎপাদক, 

তাহাই অনাত্মক * এ মতে চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তি, অচেতন 
হইতে চৈতন্যের নহে (২৫৪-৭, ২৩৭-৯ পৃঃ)। এ মতে অনাত্বা কেন 

বস্ত পদার্থ নহে। তন্বতঃ ইহা আত্মার আশ্রিত বিশিষ্ট জড়-পরিচ্ছৈদোৎ- 
পাদিকা। স্থষ্টি-সহায় শক্তি মাত্র। যে আত্মাভাসের প্রতিবিম্বে ইহার পরি- 
চ্ছিন্ন প্রকাশ, সে আভাদের ইহাতে যখন আত্মন্রাস্তি জন্মে, তখনই 
সে ইহার পরিচ্ছেদ-প্রবণতাঁকে স্বীয় আত্মপ্রবণতা বলিয়! গ্রহণে ভ্রাস্তি 
বশতঃ তদাসক্ত হয় এবং আপনাকে তদনুরূপে পরিচ্ছিনন জান করে, 

তখনই তাহার পক্ষে ইহার স্বতন্ততা, ইহার স্বতন্ত্র অনাস্মত্ব, স্বতত্ত বসত 

ইহার স্বতন্ত্র শক্তিপ্রভাব (২১৩--৩৯০ পৃঃ )। 

আত্মা বিভূ বলিয়া,এ মতে শান্ত স্থির উদারতা জীবের আত্মধর্ম এরং 

পরিচ্ছেদ-প্রবণতা সংকীর্ণ বলি ,সংকীর্ণতা অনাত্মবক জড়ধর্ম্ম ৷ জড় পদাঁথে 

উ্দাসীন্য, উপেক্ষা, তিতিক্ষা, জীবে প্রেম, সহান্ুতৃতি, দয়া, পরার্থপরত্ত' 

এবং সর্ব বিষয়ে সহিষ্ণুতা আদি উদারতার স্বশ্রেণীর এব জড়সঙ্গ, লোভ, 
স্বার্থপরতা, জীবে বিদ্বেষ, হিংসা, কুর্কশত৷ এবং সূর্ব বিষয়ে অসহিষুতাি 
সংকীর্ণ তার পরিপোষক (পৃঃ ১৮৮৯৫ ২৬৩ লিরকিন | আত্মুধর্ম (চৈতন্ত- 

বিকাশ) লাভ ও জড়ধর্মরত্যাগের সাধনজন্তই এ মত নীতি ও ধর্মশান্ত্ের 
পক্ষপাতী, চৈতন্ত বিকাশ খর্ব করিবার জন্ত নহে (০. $ $ 248-50, 
268-75)1 এ মত সংসারের বিরোধী নহে। সংসার এ মতে মুক্তি 



* মার্গের প্রধানতম পাহ্শালা। রা জীবের সর্বপ্রধান শিক্ষাক্ষেত্র। 
. চত্নীচর জগতের সহিত জীবের স্বাভাবিক সম্বদ্ধের উপলব্ধি এবং 

প্রেম, জান ও নিয়মন আত্মক চৈতন্ত বুদ্ধিবলে আত্মোন্নতি, এ 
. ক্ষেত্রের শিক্ষার বিষয়। মানব-পরিণামই জীবের এ শিক্ষালাভের 
| সময়। জীবে যখন স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের প্রথমোদ্গতি তখনই 
:তাহার ম্বভাবে. প্রেম ও বিৰেকের প্রথম উৎপত্তি, তখনই তাহার 
 মানবপরিণতি। এই কারণে মানবেরই কেবল বিবেকজ্ঞান, তাহারই 

কেবল পরিবার, সমাজাদির প্রয়োজন । এ প্রয়ৌজন* তাহার শরীরাদি 

তী রক্ষার জন্য নহে (০1 $ $ 279-9), তাহার আত্মন্থভাবের 
! উত্তেজনণ জন্ত | বেদান্তমত অনধিকারীর সংসারত্যাগের পূর্ণবিহ্বেষী। 

এ পথ ক্রমমুক্তির প্রবর্তক, হঠকারিতার নিবর্তক (পৃঃ ৭৯-৮৮)। 

*“সহজং কর্ম কৌস্তডেয় সদৌোষমপিনত্যছেৎ। সর্বারন্তা হি দোষেণ 
ধূমেণাগ্নিরিবারৃতম্ ॥৮-_ভগবপগীতা । এ মত জীবন নৈরাশ্রঠের নিবর্তক | 

€ পৃঃ ১০৫-৭৪ )। 

. আত্মোন্নতি-সাধনজন্তই আত্মবিজ্ঞানের প্রয়োজন এবং আমাদিগের 

পরীজ্পরের ও জগতের সহিত আমানিগের সববন্ধ নির্ণর, দেই সাধনের 
সষ্তায়। কাজেই আত্মা ও অনাম্মক-শক্তি এ উভয়ের স্বভাব 
ধর্ম, ইহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ এবং সেই সথন্ধের শ্বভাব, কার্ধা 
প্রণালী, উৎপত্তি ও অবসান আদি বিষয়ক তথ্য নির্ণয় ব্যতীত 
'আত্মদর্শনের সমূরকতা*সিদ্ধ হর না। আধুনিক পাশ্চাত্যদর্শন বন্ধ 
এই সকল তথ্য নির্ণর অসম্ভব। এক, বেদান্তেই আমরা এ সমস্ত এবং 
স্থুল লুক, চেতুন অচেতন, বাহিক মানসিক, নৈতিক আত্মিক---সর্ধ 

প্রকার প্রকাশ (10199150156) ) আত্ম-তন্বের সহিত সামঞ্জন্ত করিয়। 

দয়দদ করিতে সক্ষম। যত কিছু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
তিসীদই বেদান্তমতের পরিপোষক। এবংহিনদু, মুসলমান, খ্রীষট, বৌর্ধ 



(৫০) 

আদি যত প্র$ঠলিত ধর্মমত, বেদাস্ত সে সর্ব্ব মতেরই অন্থকুল। বেদাক 
মতে সকল ধর্মই উরশ-শক্তি সম্ভত। কাঁজেই অবস্থাভেদে. মীনবের অব্- 
লম্বনীয়। এ বিজ্ঞান বলে তব্জ্ঞান লাভ করিয়া, মানব স্বীয় সম্প্রদায়-. 
ধর্দের আভ্যন্তরীণ ও বাহিক কর্তব্যের প্রভেদ বুৰিয়া, সহজে শ্বীর ধর্মের 
প্রত ফললাভ করিতে এবং অজ্ঞানত। নিবন্ধন ধর্মতত্ব পরিজ্ঞানে অসাঁ- 

মর্থা জন্ত ধর্মবিষয়ক যে সকল কুসংস্কার জন্মে ( পৃঃ ১৭১-৪), তৎসমস্তের 
হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হন। 

এই সকল কারণে বেদাস্তম, তই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা হাদয়গ্রা 

বলিয়া,আমি এই মতই অন্ুদরণ করিয়াছি। তবে কাল ও সংক্কারাদুর পরি- 
বর্তনে বেদান্তবিজ্ঞানের যুক্তি প্রণালী এখন অনেক অংশে সহজবোধ্য বা 

হাদমুঞাধী নহে। বিশেষতঃ পুর্বে ইহার প্রয়োজন কেবল মুযুক্ষুর জন্তই 

ছিল বলিয়া! সংসারানুকুল বিষয় ইহাতে একরূপ পরিত্যক্ত । আমার 

পুস্তকের লক্ষ্য তদ্বিপরীত। কাজেই আমি বর্তমান সংস্কার, প্রতীতি ও 
বুক্তিপ্রণালী অনুসরণে ধর্্মবিষয়ে বর্তমান মত-স্বাধীনভার উপর লক্ষ্য 

রাখিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকের প্রতি উদাদীন না হইয়া, এ মন্ত্র 
অবতারণ। করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং যে সাংসারিক অংশ বেদাস্তে এক. 

রূপ পরিত্যক্ত সেই অংশের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলির মীমাংসায়ই অর্কি 

কতর সধত্ব হইয়াছি। 

এখন প্রাচ্য প্রতীচ্যাদি- পৃথিবীস্থ সমস্ত মানবমগ্লীর পরস্পরের 

সহিত সংশ্রব এত পরিবর্ধিত বে, একের স্বার্থ উপেক্ষাণকারীয়া অন্তরে স্বীয় 

স্বার্থ সাধনে সম্যকত। লাভ করিতৈ৯একরূপ অস্সর্থ। কাঁজেই ভ্রাত্- 
ভাবে, পরস্পরের হিতের উপর লু রাখিয়া, কর্তব্যপরাণত্তীবলে'পর- 
স্পরের সহিত ব্যবহার ব্যতীত এখন জর মানবের সুখসমৃদ্ধির ও আজো: 
ব্তির উপায়াস্তর নাই। কাজেই যে. আত্মধন্্ম সর্বমানবে এক, এবং 
যাহার বিজ্ঞানে মানবের দেশ,জাতি,ধর্শ,র্যক্কি ও অবস্থাগত সমস্ত পার্থক 



(8৮) 
অনাত্মক জড়ধর্ জন্ত এবং একাত্মকতা ও তজ্জাত প্রেম সহানুভূতি 

"আদি মাত্রই তাহার স্বাভাবিক আত্মধর্মা জন্য বলিয়! সিদ্ধান্ত ( পৃঃ ১৪১ _ 
৬১.), সে বিজ্ঞান আলোচনার এখনই প্রন্কত সময় উপস্থিত। সেই 
কআলোচনাই এখন মানবের যথার্থ হিতদাধক । মনোবিকাশের আধিক্যে 
এখন মানব যেরূপ স্বীয় স্বাধীনযুক্তি ও প্রতীতির পক্ষপাতী, জড়ভোগোর 
বৃদ্ধিতে আবার মানবের তত্দ্রপ স্বার্থজ্ঞান ও প্রবৃদ্ভির অধীনতার প্রাবল্য। 

'কাজেই আত্মানাত্ম ধিচারবলে পরার৫থপরতার সহিত. তাহার স্বীয় স্বার্থ 
আবদ্ধ না বুবিলে, এখন শুদ্ধ নীতি বা ধর্ধশাস্ত্রের অনুজ্ঞাবলে তাহার 
পক্ষে পূরার্থসেবার অবলম্বন সম্ভবপর নহে। আন্মবিজ্ঞানাঞুণীলন বলে 

যখন তাহার স্থীয় স্বাভাবিক আম্মবিকাশাত্মক জ্বল বিবেকাঁলোক 

'প্রজ্ৰলিত হইবে, তখনই কেবল সে স্বয়ং তাহার গ্র্ৃত কর্তব্য বুঝিতে ও 

তদন্থুসরণ করিতে সক্ষম হইবে। কাজেই যেবিষ্ান তাহার প্রর্কত 
আত্মস্বভাবের অনুকূল, সেই বিজ্ঞানের আলোচনাই এখন তাহার পক্ষে 
মঙ্গলদায়ক, তাহাই মাত্র তাহার স্বীয় স্বাভাবিক আত্মবিবেকের সহিত 
মিলিত হইয়!, তাহার প্রকৃত গন্তব্যাভিমুখে তাহাকে পরিচালিত করিতে 

এবং তাহার এ্রহিক ও পারত্রিক সুখসমৃদ্ধি অব্যাহত করিতে সক্ষম হইবে । 
ফলকথা,আত্মবিজ্ঞান সর্ববিজ্ঞানের সার । এ বিজ্ঞানে হস্তক্ষেপ করি- 

বার উপযুক্ত গ্রতিভা, শাস্ত্রজ্জান এবং সময়--সকলেরই আমার অভাব। 
সুতিরাং আমার পক্ষে £ উদ্যম একরূপ বাতুলতার প্রকাশ মাত্র। তবে 

এ বিজ্ঞানের এই এণাপীতে অবতারণা বিশেষ প্রোজনীয় বলিয়া, উপ- 
হাঁসের সম্ভাবনা উঠোঁক্ষা করিয়াও, এই উদ্দেস্তে লেখনী পরিচালনে 
উদ্ধোগী হইছি যে, আমার অপারগত। ও বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্টে, 
শীত উপযুক্ত মনব্বীগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সফত্ব হইতে পারেন। 
জগ হইলেই 'আমি আমাকে ক্ৃতার্থ মনে করিব।. গ্রন্থকার 
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শুদ্ধিপত্র ৷ 

"অশুদ্ধ . শুদ্ধ 

বর্তমানে বর্তমান 
মেসম্যারিজিমে মেস্মেরিজ্িমের 

খ্ 

জ্ঞানোভাষিত জানোস্তাসিত 
অন্তংকরণ অস্তঃকরণ 
বিবয়ত্ বিষয়ত্ব 
মুলকারণ মূলকরণ 
কক্তৃসন্তা কর্তৃসত্তা 
তমোরপী ইন্ধন তমোরপী-ইন্ধন 
সঙ্গম চুং 
সংপ্রকাশম্মক সংপ্রকাশাত্মক 

সশয় সং 

গুরুমহাজাদিতে  গুরু-মহাজনাদিতে 
জ্ঞানানন্দ ইচ্ছাবসনা জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছাবাসনা। 
কর্ত কর্তবা 
।করূপে কিরূপে 
গরিবর্ধক পরিবর্ধক 
হীর্ণ সন্কীর্ণ 

বিগুদ্ধিতার _ বিশুদ্ধির 



অশুদ্ধ ৰ 

_ বিষয়ীত্বোপলন্ধি 
স্বাথ, 
বজগ্ডণ 

সট সাধন 
স্বধন্মে, 
01)01170151)016 660 

সচ্চিদাংশের 

জড়ে . 
প্রকাশ। 
চিত্তশক্তিতে 
ইছা। 
তাহাঁও 

নে 

আত্ম প্রকাশ 

য়হ 

উত্তর 
ঙ্ত 
অনাভজ্ঞ 
অন্তঃকরণাঁদি 

 শুদ্বী। 

বিষয়িত্বোপলন্ধি 
স্বার্থ 
রজোগুণ 

ষট্ সাধন 
স্বধ্মে 
111)01117) 01860. 

সচ্চিদংশের 
জড়' 
প্রকাশ 
চিত্ত-শক্তিতে 

৬৬৬. 

হ্হা 
তাহার 

বে, 

আত্ম-প্রকাশ 
হ্য় 
উত্তর-- 
যত 
অনভিজ্ঞ ভ্রান্ত 
অন্তঃকণাদি ঘকলই 

এ কয়েকটা পৃষ্ঠা লিখিত বিষয়গুলি নোট নহে, সুল। 
এ পৃষ্টাগুলির শরভাগের লাইন গুলি ভ্রম-জন্ত | 

“ভু 
ভ্সিক 

০অস্থায়ই 

81)10158 

প্ররাচিত নহে, মুন্তি 
অজ্ঞান খ্তীর্কত 

থা, ০. ৯ ওহাটধরারাাাহটি 

হয় 

রাজসিক 
অবস্থারই 
8[)9৫193 

প্ররোচিত নহে, মুক্তি 
অজ্ঞান-খণ্ডীকৃত 



11008 
ৰ 8 
১ ? পু ! :£০ 18 

আত্মা।-_-শরীরেক্দ্রিয প্রাণ বা অন্তঃকরণ সহে।; 

প্রথম অধ্যায়-_আত্ম। নিত্যসিদ্ধ। 

জগতের যাবতীয় বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনত্তের সন্দেহ হইতে 
পারে। কিন্তু আমি যেআছি” তওসম্বন্ধে সন্দেহ হক পাবেন 

হরর আর দেখিতেছি, যাহা স্পর্শ, ব্রাণ, শব 
-. আকসা নিত্যসিদ্ধ। ডে 
| 1 আস্বাদন করিতেছি, তাহ মিথ্য। হই কে 

পারে। কি প্রাচীন রঃ কি বর্তমানে পাশ্চাত্য দার্শনিক ই নি 
উভয়ের টি অনেকে আমাদিগের ইন্জিয়ের বিষয়রূপ পদার্থের সি ৮ 

বিষয়গুলির রি, অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কখনই ৫ 
সন্দেহ করেন নাই। প্রন্কত পক্ষেও আমি যাহা দেখ মনৈ করি তাহ 
যে বস্ততই দেখি, বা যে বস্তটা যেরূপ দৈখি তাহা! থে ঠিক ত্র ছি 
রড নয অংাদে্ানি বারা দেখি তাহা যেরূপ মিথা? জাত 
-কালেও যে আমার তত্দরপ ভ্রান্তি দৃষ্টি হইতে পারে না, তদ্দিষয়ে কান ৃ 
চি্াখল ব্যক্তি নিসনেহ হইতে,না পান, কিন আমার দৃষর,ব্হ 
ু কায ও: প্রত চক্ষয় দর্গঃ 



ইউ, অথবা স্ব্নবৎ রা মনের কল্পনাই হউক, আমীর চস্ষু .. 

তু নৃতিস্থই থাকুক, বা পাওুরোগীর স্তায় অগ্রক্কতই হউক' সেই সত্য বা 

যা দর্শনের কর্তা আমার যে এরূপ জ্ঞান হইল, তথ্ধিষয়ে সন্দেহ হয় 

রা 1 হইতেই বা কিরূপে পারিবে? আমি যদি না থাকি তবে প্ররূপ 

লে কর্তী আর কে হইবে? অহস্্ত্যয়ের আল্পদীভূত আমি আছি 

দর্ধলিয়াই ত আমি যুন্সদ্ বা | ইদম্ প্রত্যয়ের আলম্বনস্বরূপ উক্ত বিষয়ের 

তি সন্দেই করিতে সমর্থ হই। আমি. ন! থাকিলে সন্দেহ 

রগ মনোবৃত্তি কাহার গোচর হইবে? কে কাহাকে সন্দেহ করিবে? 

অতএব" সন্দেহকর্তীঅন্মদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আদৌ হইতে 

পরার না। 

' তবে সেই অস্মদ্ পদবাচ্য আত্মীর অস্তিত্ববিষরে আমরা নিঃসন্দি্ 

বল তাহার স্বরূপ অর্থাৎ আদার শরীরাদির কোন্ অংশটা সেই 

ৰ আমি রূপী আত্মা, এবং মেই আম্মা কি নিতা 

নি না ক্ষণস্থায়ী তৎসম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহের কারণ 

রর আছে। আমরা স্থুল বুদ্ধিতে আত্মা বি 

[আমি বা অম্মদ শব্দের বাচ্য পদাথকে বুঝি। ঘে আম চক্ষার| 

দেখি, কর্ণ ছারা শ্রবণ করি, ও অন্ঠান্ত ইন্দ্ির দ্বার। কার্য করি, “দই 

শামিস্ই সাঁধরণ বুদ্ধিতে আমার আতম্মা। আপাতত; বুঝিবার 

ধার জন্য আমিও এই সাধারণ আগর্থ “আম্মা” শব্দ বাবহার কবিব। 

প্রকৃত পক্ষে এই 'আম্মা। জীবাস্া। 



১৮ 
নু জব 

আত্মা ওঁ  শরীরেক্ডরিয় তং 
ল্ তি 

দ্বিতীয় অধ্যায়--আত্ম! ও শরীরেক্ড্িয় ৷ | 

একটু অন্কুধাবনা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই: 
মা (জীব) আমাদিগের শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক ও চৈতস্থ; 

স্বূপ। শরীরে কোন প্রতিঘাত লাগিতেছেঃ 
জ্ঞান কাহার?--শরীর 
ও ইন্দ্রিয়ের নে । টক্ষুর সমন্ষে কোন দৃশ্ত পদার্থ রহিয়াছে, কর্ণন 

| * কুহরে শব্দ প্রবেশ করিতেছে, কিন্ত আমি কোন: 
কারণে অগ্তমনস্ক রহিয়াছি, আমার চৈতন্য অন্ত বিষয়ে ্রগাডনপে: 

ব্যাপৃত রহিয়াছে, তখন এ শারীরিক প্রতিঘাত, চাক্ষুষ দৃষ্ত, খা ্ ্ণ 
প্রবিষ্ট শব্দ, কিছুই "আমার গোচর হইতেছে না, কিছুই আমি জানির্কে: 
পারিভেছি না। না পারিবার কারণ কি? যদি আমার শর রই 

“আমি? হইতাম, অথবা আদার চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় “আমি, হইতাম 

তবে কোন পদার্থ তাহাদিগের গোচর হইলে অবশ্তই আমার গোবর: 
ৰ সি 

“দি বল আমার গোচর হইবার জন্ত আমার মন্তিফ্ষের গোচর হওয়া. 
চই এবং আমার যে অন্তমনস্কতা তাহার প্ররুত হেতু এই, আমার মিস 

তখন অন্ত বিষয়ে ব্যাপৃত ; কাঁজেই প্র বিষয়: 

গুলির প্রতিঘাত মন্তিক্গে প্রবেশ করিতে পারি- 
তেচ্ছে না। তংকারণেই আমার তদ্িষয়ক জ্ঞান হইতেছে না | আঙ্মি, 

বলিব তোমার এ কথা অযৌক্তিক । কারণ শরীর- বিউ্ানবিং পাশ্াত 

পঞ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হইবার অঙ্ক; 

মন্তিষের বিভিন্ন স্থান নিদিষ্ট গাছে। একবিষয়কজ্ঞানের স্থানেই 
সকল বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। এখন দেখ দশন ও শ্রবণ ভান: 

বর নিধি তার মস্তিষ্কের অংশটা স্থির ও নিক্ক্িয়। তোমার চক্ষু 
৯7 টখপুত নহে। এইরূপ সসয্বে তোমার নিকট দির? 

হই; নে 

-দন্িক্ধের নহে। 
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কিয় একখানি শকট গমন রির। তখন তোমার মন তৌমার, 

স্তিষের অন্য অংশের জ্ঞেয় কোন বিষয় লইয়া চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে 
ক্নরটখানি তুমি দেখিতে কি তাহার গমনধবনি শুনিতে না পাইবার 
কারণ কি? তোমার মস্তিষ্কের এ বিষয়ক জ্ঞানোদয়ের নির্দিষ্ট স্থান 
বং তোমার চক্ষুকর্ণ যখন নিক্ষিয় ও কার্য্যক্ষম, তখন শকটের ছায়া! 'ও 

ধ্বনি অবস্তই তাহাদিগের গোচর হইয়াছে । অতএব তোমার মস্তিক্ষই 
যদি রষ্টা ও শ্রোতা হইত তাহ। হইলে ত্র ছায়া! ও ধ্বনির কম্পন 

ঈস্তিফকে কম্পিত করিবামাত্র, দার্শন ও শ্রাবণ জ্ঞান রূপ সেই কম্পনের 

কীর্ধ্য'অবস্তই হইত। ক্ষারান্ন সংযোগে, কোন ও প্রতিবন্ধক না থাঁকিলে, 
তাহার কাঁধ্য প্রকাশ কেন না হইবে ? না হওয়ায়, সুতরাং, অন্থমান 

করিতে হ ইবে বে দর্শন ও শ্ববণের প্রত কন্ত। মন্তিঞ্ক নহে | টৈতন্স্বভাব 

সেই কর্ত।, আম্ম।। দে আম্মা তোমার চক্ষু কর্ণ ও মন্তিক্ষেন অভীত 

এই কারণেই, মনে অধিষ্ঠিত সেই আত্মা ধর সময়ে অন্তস্থানে অন্ত চিন্তার 
নিম বলিয়া, প্রকৃত দ্রষ্টী ও শ্রোতার অভাব ভেতু, মস্তিষে এ ছায়া ও 
শব্বকম্পন উদিত হওয়। সত্তেও তোমার দৃষ্টি ও শ্রবণ কার্ধা হয় নাই! 

অতএব প্রকৃত জ্ঞাতা বে শরীর মন্তিক্ধ ও বহিরিক্ট্িয়ের অতিরিক্ত-- 

এই যুক্তিই সঙ্গত । মন্তিষ্ষের একাংশের কার্যান্তে অপরাংশের কার্ষ্ের 
ব্যাঘাত জন্মে বলির সেই মংশে চৈতন্যের অপ্রকাশ--এ সিদ্ধান্ত 

অমুলক। করণ অংশদ্বষের কম্পনোত্তেজক কারণ যদি ভিন্ন হইল, তবে 
একাংশের কম্পনকালে অপরাং শ অবন্ত স্থির থাকিবে । যখন সে 

অংশ স্থির তখন উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হইলে তাহার কম্পন ন! 

হওয়া জন্ডনিয়ম বিরুদ্ধ । কাঁজেছ। কম্পনরূপ সেই অংশের কার্ধ্যই 

দি চৈতন্ত ধইল,. ঘর পৃথক জ্ভাতা যদি না থাঁকিল, তবে সে কম্পনে 
জ্ঞান তে কেন না | হইবে ? ? অতএব জ্ঞাত। পৃথক্ না থাকিলে এবং জ্ঞান জড় 

কিগনাতিরিক্জ কোন পুথক তত্ব না হইলে, “নন অপ” 
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বড ্ 

ংশের জ্ঞানের চিত পারে না। কম্পনরূগ কার্য 
হইবামাত্র সে কাধ্যের স্বাভাবিক চৈতন্য অবশ্ঠ সপ্রকাঁশ হইবে এবং 

শরীরের একাংশের জ্ঞানে অপরাঁংশের জ্ঞান, যুগপৎ নানা জ্ঞান, হইবার; 
কোন বাধা হইবে না। এপ না হওর়ায় অন্গমান বে মস্তিষ্ক বা মতি 
গত জড়কম্পন শক্তি, জ্ঞাতা আম্মা নহে। 

পরে দেখিবে যে, শক্তিই বল, আর ডব্যই বল, কোন আফেরই 
কখনও চৈতন্যোত্পাদনের সামর্থা নাউ। জড় ববুং চৈতন্য প্রকাশের: 
অবরোধক, চৈতন্সের বিরোধী । 

শরীর-বিজ্ঞানবিং পঞ্ডিতগণ বলেন যে, বে উপাদানে* শরীর গজ 
গরত্যেক মুহূর্তেই সেই উপাদানের ক্ষ ও পরিবর্তন হইতেছে এমন; 

ট্রারনারির কি প্রত্যেক সাত বংসর অন্তর শরীরের স্মন্: 
তি গাজাবন থাকে পুরাতন উপাদান পবিবঞ্িত হইয়। নুতন উপাদানৈ 
লি শরীর আত্ম শরীরগঠিত হইতেছে ।  মস্তিষ্কও এই নিয়মের: 
১ অর্ধীন। মস্তি ও শত্ীর । অতএব শরীর আত্মা 

২ইলে শরীরের উপাধানভূত পরনাণ মকনই আম্মা হইত এবং আম।- 
'»গের পুর্দসঞ্ষিত স্থৃতিপ্রব্নভ্তাদি ই উপাদানেই অনুস্যত থাঁকিত।; 

পাদানের সহিত ভাহাতে অন্থ- 

সত স্তিপ্রবস্তির ও নাশ হইত, বাল্যকালের জ্ঞানের স্বৃতি 
খল্যকালের প্রবৃত্তি আর বৃদ্ধকালে থাকিত না। রবৃততিজাত, 
'এভাবও চির্জীবন লোকের এক পাকিত নাঁ। শ্রীরের উপাদানের; 
সহিত ভাঁহারও পরিবর্ভন হইত | « তদ্দপ কি কুখন হইতে দেখিয়াছি £ 
না হওয়ার বুঝিতে হইবে, যে আমাদিগের আজীবন স্বঞ্চিত কার্য? 
জনিত সংস্কার, স্মৃতি, প্রবৃত্তি ও স্বভাব এইরূপ নিত্য পরিবর্তনশীল 
শরীরপেশিতে, অনুঙ্থাত নহে। স্থতি আদি যাহাতে অনন্ত ডা! 
শরীর হইতে পৃথক ও তদপেক্ষা স্থায়িতর। 

্ 

রি 2 উপাদধনের ক্ষর হইত সেই 



বি এ 22 রঃ 

আক্জ-বিজ্ঞান,। 

শরীরেকিয়গুলি প্রকৃত দর্শন ও শ্রবণ কর্তার দর্শন শ্রবণানি 
জানের ঘন্্ মা। ঘে যন্ত্রের সাহাষ্য ব্যতীত যে কার্য হয় না, সেই 

কাষ্যের জন্য মেরূপ সেই যঙ্ধের আঁবন্তকতা, 

তদ্ধপ জগ, ব্যতীত তোঁমাঁর বহির্বিষয়ক 

জ্ঞান ও কন্ম হয় না বলির বহির্জিষয়ক জ্ঞান ও 
ক সাধনজন্য তোমার মি আবশ্তকতা। আবার যেরু€ 

কর্তা বাতীত শুদ্ধ যন্ত্র দ্বারা কোন কার্ধা সম্পন্ন হয় না, তদ্রপ তোমা 

অভাবে শ্ধ শরীরেঙজিয় দারাঁও দর্শনাদি কার্ধয হয ন।। এবং কর 
দক্ষ হইলে যেরূপ নিকৃষ্ট যন্ত্রের সাহাযোগ কার্ধা করিতে পারে, 

“তদ্ধপ অস্থিচন্্বশিষ্ট কুগ্নশরীর ব্যক্তিরও জান শ্ুদধি, সাল জুস্তকা 
ৃ ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক সময়ে বেশা থাকিতে দেখা বায় | 

ঢা হিন্দুশান্বমতে আত্মা শরীরাতিনিভ্ত । ঠিনি শরীরী, তিনি ইচত 

'হ্বরূুপ। তাহা চৈতনা জন্য জীবের আন্মাভিনানদ্ূপ অভঙ্ঠাবেও 

. শরীরেজ্িয় যন্ত্র, 
কন্ধ। নহে। 

শরীর আয়া হহলে _ * এ 
শরর থাকিতে মুভ? তিনি ঘে শগীরকে প্িভাাগ 

নি ? টি ্ গনি লি রূপশরারের চেতন অচেতন, যত 1 তিনি শরার ও নহেন, শলীলের 
লাশ অননুব ! ূ রি কে 

কোন্ অংশও নহেন | যদি তিনি শরীর বাঁ শী, 

রৈর অংশ ভইত্তেন তবে শরীর থাকিতে কোন ব্যক্তির মুক্তা ইত» 

কোন্ ব্যক্তির দশনাদি কাধোর নামধ্য অগগত হইত ? দে শাক যাহার 
স্বভাব সে শব্ধ*কবে ৮ হইতে বিচ্যুত হইয়া খাকে ? আগ্রির স্বভাব 

যে দাহিকা শন্তি, অগ্নি থাকিতে কি তাহার অভাব দেখির়াছ ? অতএ 

স্ ত্যয়েপ আম্পদ পন চৈস্তন্য সে চৈভনা ঘদি শরীরের স্বভাব রি 

তাহা হইলে বভকাঁল পর্যন্ত শ রী থঁকিত, শরীরের উপাদান বিশ্লিঃ 

মা হইত, কাল পধান্ত তাহার স্বাভাবিক এ চৈতন্াও থাকিত, 
উ্রকীর থাকিতে কাহারও চৈতনোর অভাব হইতে পারিত না । 

তু 



টি ০১৬০ 

"আতা ও শ্রী 

এগ এ উ) তৃতীয় অধ্যায়__আত্ম ও প্রাণ। : 
যদি বল শরীর আত্ম। নহে বটে, কিন্তু সেই শরীরের থে জীবনী 

শক্তি, যাহাকে আমরা! প্রাণ বলি, তাভাই আত্মা। যতকাল পর্য্যস্ত 

শরীরে প্রাণ থাকে তত কালই তাহাতে অহস্পরত্য 

য়ের শ্ফুন্তি থাকে । প্রাণাত্যয়ে আর এ ব্নুপ 

চৈতন্য থাকে না। অনুধাবন করিয়। দেখিলে 

বুঝিতে পারিবে বে, তোমার একথা ও ঠিক নহে । জীবতন্ব পর্য্যালোচন! 

করিলে দেখিবে আমাদিগের মধ্যে জড়শক্তি ও জ্ঞানানন্দের স্ক্তি রগ 

শক্তি ও চৈতনা 

পৃথক । 

চৈতন্য, এই ঢইটী পুণক্ তন বিদ্যমান আছে। দুইটার ঘণ্যে নড়জীবলী 

শক্তিটার নাম প্রাণ; টৈতগ্ঠের নাম আন্মী। এই দুইটা এক$ঁ পদার্থ 
নভে £. এবং টৈহনা জীবনী শক্তিরও স্বভাব নে । 

দেন বুঙ্দে ভরড়জীবনা শক্তি আছে, কিন্থ চৈতন্য স্বরূপ আত্মার, 
2ক্াশ লাই | তোমার আপন কাফোণ্ড দেখ ভুমি কোন পুস্তক পাঠ 

করাতছ বা কোন মন জপ করিতেছ। সেহ্' 
এ কজ্ুণাবচ।ালনে গত রর ধ 

১০নান ভু ভয় পাঠ বা জপ্ জনা বাঁদচ তোমার জীবনীশক্কি. 
চি 

রঃ 
ঠা ন' শহএব চৈ  উপবৃক্তন্ধপেই পরিচালিত হইতেছে তথাপি যদি, 
০০০৪ তখন তোমার চিন্ত অন্য বি সংযুক্ত থাক, 

গহা তইগে তুমি বেকি পড়িলে ঝা কি জপ ধৰিলে কিছুই জানিতে, 
“বে অনেক সময়ে কাধ্যকালে আমাদিগের চিন্ত বিষর়ান্তরে, 

হিপ বাঁপুভ গাকে, নে আমরা শুদ্ধ অভ্যাসপ্তণে, ৈতন্যবিরহিতি 

্ রী জড়ের ন্যায় কার্ধা কিয়! ই, পরে তত্াদ্ধে ঘখন আমাদিগের 

তন্য ভয়, ভখন আমর। “যে এ কাষা কণ্িয়াছি ত তচ্হাও আমা 

টি স্মরণ হয় না। জীবনী*ক্তির স্বভাব যদি চৈতন্য হইত তাহ 
হইলে এ শক্তি কাচ অচেতনাবস্থার পরিচালিত হইতে পারিত না 
আমর! যে পড়িতেছি এরপ জ্ঞানশৃন্ত হইগ্জা পড়িতেও পারিতাম,না। 



পিন্টু? 
ক 

সি 

টি মাসির 

ডা) ১৫০ সেও 
৩. 

রি : র্দাই ৃষ্ট হয় যে জায়াজিরার পক্ষে কার্য করা, (ন শ্রবণাহি, 
লে কার্ধ্ে সর্বদা সম্ভান ও সপ্রণিধান থাকা! তত সহ্জণনহে। শক্তির 
হও জারা পরিচালনায়, অভ্যান্তকাধ্য সকলে অতি সহজে 

. সালিশ পৃথক করিয়া থাকেন। কিন্ত নিঝিষ্টচিত্তে আমি 
২াকার্ধ্যি অতএব শক্তির এই কার্ধাটা করিতেছি এরূপ জ্ঞানে, কাধ্যের 

গা হিট উপর জ্ঞানদৃষ্টি রাখিয়া, অতি অল্প লোকে অন্গ 

সমখেই কার্য করিতে সক্ষম। শক্তি পরিচালনাভ্যাস এক শিক্ষ। 

রা 'র মনোনিবেশ করা পৃথক শিক্ষা । মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা 
করাই আমদিগের পক্ষে সর্ধপ্রধান ছঃসাধা কাঁধ্য। চৈতন্য আর 
ীবনী শক্তি এক হইলে, চৈতন্য প্র শক্তির স্বভাব হইলে এরূপ 
কি করিয়া হইবে? শক্তি ও চৈতন্ত এক হইলে, শক্তিপরিচালনা- 
মাত্র স্বতঃই সে শক্তির স্বভাবগত চৈন্যন্ঠের স্ষ্তি হত | এবং ঘখন 
রক্িপরিচালন! ব্যতীত কোন কার্ধ্যই হর না, তখন আমরা যে কার্জা 
করিতাম তাহাতে স্বতঃই এ চৈতন্য হইভ 1 আমানোন্যা 

হইয়া চৈতন্যবিরহিত হইয়া, কোন কাঁধাই করিতে পারিভাদ না। 

মনোনিবেশের জন্য আন রা শিক্ষার প্রয়োজন থাকিত না! । 

রঙ জীবনী শন্তির স্বভাব জ্ঞান ভইলে আমাদিগের চক্ষুম্পূন্দন শ্বাস 

্রশ্থসাদি শারীরিক প্র'ণকাধা ও পিরীতি অঙ্গনে তই পাধিত 

না। কারণ প্রাণ ভাভার শ্বীয় স্থভাবগত চৈতন্থ 

সর 

৫ 

স্প্দনাদি কাচ লে দি কাথ্ো কোথায় রাখিয়। এ কার্ধা করিবে * নিডিত 3 

নও দিতাকালেচৈতন্া টা রা 
( হাব শাঁদা5 ৯ টন 

জাবদৃষ্টে অন্থমান যুপ্টাবন্তায় ও আমাদিগের জ্ঞানের অভাব হ 

টচতন্ত 'শমীরেজির না। কারণ এ অবস্থায় ত আমাদিগের শীবন 
প্রাণের ড় ৭ নহে। শক্তি বা প্রাণের অভাব হয় লাঁ। নিদ্রাত 

পা এ পধাদে চিনা করিলে, শরীর ও 1৭ এ উদস্ন | 

তেই সাক্চার পার্থক্য উপপ্ধি হইবে। নিডাকাবে শরীর 3২. 

নু 
চক 

1:8০ রঃ 
র্ 
্ 



প্রাণ এ উভয়ই জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় সবল ও কাধ্যক্ষম, স্বীয় 
প্রশ্বাস শারীরিক উষ্ণতাঁদি তুল্য রূপে বর্তমান। ফুস্ফুস্ হু 
পিগাদি শারীরিক যন্ত্র সক্রিক্ন। একমাত্র চক্ষু ব্যতীত ক্র ৃ 
নাসিকাদি অপর সমন্ত ইন্ছরিয়দ্বার উন্ুক্ত। তবুও শরীরেক্টরিয়ে, 

সম্পূর্ণ চৈতন্তাভাব। স্বপ্নকালে কেবলমাত্র মন সচেতন, মানমিক 
করনা ও স্বগ্ধ বিষয়ে জীব সক্রিয় । স্ুবুপ্ডিকালে মন পর্যন্তও অচেতন, 

স্বপ্রজ্ঞানেরও ভাড়ার শরীর বা প্রাণ চৈতন্তশ্বটরপ আতা হইলে, 

তছভয় সতেজ ও কার্ধ্ক্ষম থাকিতে টচৈতন্ের এপ অভাব কি প্রকাছে 

*ইবে ? শরীরেন্দিয় বখন সপ্রাণ ও কার্যাঙ্গম তখন জাগ্রৎ *কালের, 

হ্যার এ অবস্থায়ও ভাভার। বভিজ্ঞগতের প্রতিঘাত অবশ্যই গ্রহণ কারে। 

ভব্ও যখন তদ্বিষয়ে জুপ্ুজীবের জ্ঞান হয় না, তখন আত্মা হইতে 
বরীবেন্দিয় প্রাণের পার্থকা তুমি কি বলিয়া অস্বীকার করিবে? 

আবার দেখ শক্তির স্বভাব চৈতন্য হউলে থে বাক্তির জীবনীশক্তি 

ত বেনী তাভার জ্ঞানানন্দাদির স্কুঙ্ি ও তত অধিক হইত। কৃশকায় 
ররর, এ তীয় বান্তি ই তে বলিষ্ঠ নীচঙ্জাতীক্ব; 

প্রানের ৩।এহস্য হয় বাক্তি অধিকতর জ্ঞানী ভইত, এবং আমাদিগের, 

না। অভএবজ্ঞন শারীরিক ন্বাঙ্গাবিধান ও তেজস্কর আহারীয় 
শক্তির ভাব নহে। আবমাঁদিগের জ্ঞাঁনাদির উন্নতির অর্ক প্রধান 

উপায় ভইত। কিন্কু প্রকৃত প্রস্তাবে দেখ। ধায় শারীরিক পুষ্টির রব 

নক্তির সহিত জ্ঞানের সদ্ধ মতি সানান্ত। শার্দীরিকসাদর্থাবিহী 
'বাক্তির ও জ্ঞানস্ক,স্তি বলবান্ ব ক্ডি*অপেক্ষা আশেক স্থলে বেশী থাকে; 

চৈতন্য ও জীবনীশক্তি একই পদার্থ হইলে কখনই এরূপ* হইত, না. 

যেবস্ত ধত বেশী ও সতেজ হইবে তাহার স্বাভাবিক শক্তির তি 

তত অধিক হইবে । অগ্মি অধিক ও সতেজ হইলে তাহার শাবি 
দায়ক! শক্তি কি বৃদ্ধি না হইয়া থাকিতে পারে? »... ১3 



পা লি ্ট শি বে রর 3: হি এ, চন রি 

ও আত্ম-বিজ্ঞীম 
সনি ই" এ 

 একথ! অবশ্ঠই স্থীকার্ধয যে শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা জীব- 
টিতে স্কুণ্তি জন্ত আবশ্তক। কিন্তূসে আবশ্তকতা৷ কাধ্যকর্তীর 

১শরীরাদি চি কার্য্যস্থুসম্পন্নতাজন্য যন্ত্রের সামধ্যের ঘে :পরিমাণ 

ন্থের যন্ত্র বলিয়। আব্শ্তকতা তদধিক নহে। কারণ তুমি দেখিবে 

..শরীরাদির ন্স্থতাও যে শারীরিক কার্যের জন্য শারীরিক শক্তিবদ্ধীক 
১:দবলতার প্রয়োজন । 

আহারীয় ঘে পরিমাণ আবন্তক, সঙ্গল্প বিকল্পার্দি 

মানসিক কাধোর জণ্ত আহারীয় তত আবপ্তক নহে। আবার বিবে- 

কাঁদি বিশু দ্ধ জ্ঞানভগ্য আহারীরের আরও কম প্রয়োঞ্জন। সদাধি 

মহাভা বাদি একেবারে বিশুদ্ধ চৈতগ্ভাবের জন্ত উভাঁর প্রয়োজন নাই 

বললেও বড় অতনান্তি হয় না । ইহার পরিচয় অনাভারী অন্থিচন্মাব শিষ্ট 

হিন্দু খধষিগণের গভীর বিশ্ুপ্ধ 

পরীক্ষা! করিয়া দেখিলে বুঝ) বায “দে জীবনীশজির ব্থন শগীরে 
তন্ব-ভ্ঞান-ভতিভায়। 

বিকাঁশ থাঁকে ভখনও আমাদিগেন আস্মটৈভগ্ঠ স্তস্তিত বা অন্যের 
হী ৪ 2252555 ০৯ পুশ কী রঃ সে 

৪ বারা অভডুভ হততে পারি (১১ আভা 
2] রণ ১1৮ ৃ ০ 2৯ 

শা ০85 মোভাম্মক জড়ে হদিপাতি জ্ঞানানগা বির 
সত্বেও চৈতন্যের 

রত ১৪ ্তস্তন ও অভিভব স্ফুভি থাক। অন্মান ও স্বভাব বিধদ্মি। কাজেই 
এরি ্ ৰ £ জহর আভণব শা 04 পলা বে সুভ্রা শা পাত মে দাত ভিত 

, চিতন্ত নহ। 

| ূ 

কি শৈত্য? দেখ থান? অতএব অন্যান ? বে জাবণীশুক্তি আর অন্মদ 
পপ প্রা লে পিসী পপ পাপা 2 আপ এ পপািপপপপ্ তা পপ এ সপ্ত তা চা শপ ৫ শপে পন আহত পি শ জাপার আত ও ০ পা পিল কর শপ ০ শপ শীাশি পাপ শাক 5 ৬ জত এঙ | পপির 

(১) চাক্ষুষ (এ) তথা? গঠন্ূপ। চাক্ষুষ বিদ্য। দ্বাযা 

বধারণতঃ দক স্তপ্ভিত ঠুয়। কোন কোন স্থলে আবার যে ব্যন্ডি ই বিদ্যা পরি, 

টীলন করে তাঁর জ!ন, যে রা উপর পরিচালিত হয় দেই বাক্তিকা আহ য় 

চরিয! মে ব্যাছ5 স্বীয় জ্ঞান অভিভ্রত করে ও নিজে প্রকাশ পায় । পরিচালক যে থে 

হয় জানে অভিভূত ব্যক্তি জিজ্ঞানাম।ত্র ভংদমন্ত্ই কপিতে পারে, কিন্ত ত তাহার 

মির পুর্বজ্ঞাত সমস্ত বিষয়ই বিশ্মৃত হয় ও তৎসম্বন্ধে কোন উত্তর দিতে পারে রা) 



আত্মা ও অন্তঃকরণ। .. ৯৯3 “ক রর 
০ ১ 5 রন 

লি চে 

প্রত্যয়ের আম্পদীভূত * জীবচৈতগ্ত, যাহাকে আমর। জীবাক্মা বনি 
এ উভয় কখনই এক পদার্থ নহে । কাঁজেই সিদ্ধান্ত হইল ষে আত্মা: 
প্রাণও নহে 

চতুর্থ অধ্যায়-_-আভ্া ও অন্তঃকরণ। 

প্রথম পরিচ্ছেদ। 

আসন্গঃক্রূণের বিভাগ ; আল্মা ও অন্তঃকরণের কার্য অভিন্চ। 

দেখিলাম দেহইক্্িয ও প্রাণ হইতে আম্মা অতিরিক্ত এবং বিরুদ 
শাবিশম্বী। উচ্ভাদিগের ধন্ম জড়তা ৪ অঙ্ানভা, আত্মা চৈতন্ত স্বরূপ । 

'শখন দেখিব আকসা অন্তঃক্রণ বি না ? 

আমরা দেখিয়াছি তে বাহা 

তত হইলেহ পর্দাজ্ঞান জন্মে না । জ্ঞান জন্সিবার পক্ষে মনেরও 

আপন আছে । মন অন্ত বিষয়ে বাপুত থাকিলে 
অন্তর ও তাহা 
ক অথবা মনের সহিত বাহ্ ছায়ার মঙগন্ধ না হইলে 

স্তন অসম্ভব । এই রঃ অন্তঃকরণ 4 

ন্তঃকরণকে” চিন্ত বুদ্ধি মন ও অহঙ্কার 1২) বলে । স্ৃতি আদি অনুসন্ধান 

নক্চা বুন্তিগুপির উৎপাদক চিন্তু। উর থপ বিশুদ্ধ জ্ঞান 
রস্স্ব 

খাদির উৎপত্তি স্ব স্কান বুদ্ধি । এবং বংসন্কুর সিনানির। বৃততিগুলির আবকর: 
৬. 

গত ও পপ শপ প্র পসরা সপ ০ পপস্পিপ শাল পপ শশা শিক | শিপ ৩ জা সত খু চা ০: পপ শী পিপি শপ সপ পা পপ সন 

তাস্পদাভূত- আশ্রয় লবূপ। এসীবাস্াযুই “আমি জান” থাকে। জীবেরই 

মিজ্ঞান। চি 

(২) মনোবুদ্ধিরহংকারশ্চিন্তং করণনস্তুরং । সংশয়ে। নিশ্চয়ে। গর্ব রন 

ঘয়। ইমে। বেদাস্তকারিক। ॥ পু 

পদার্থের ছায়। বহেরিক্িয় দ্বারা মস্তিক্কে 



নর 2. ঢু তি 
সা 

নন । বৃদ্ধি হইতে মনোজাত বৃত্তিগুলি একটু অধিকতর অমিশার ও 

রঃ িলেহাম্মিকা এবং বুদ্ধিবৃত্তি হইতে মনোবৃত্তিগুলি একটু বেশী জড় ও 
ঃ লে শ্বভাবের । বিচারাদি মনের কার্য । রাগ দ্বেষ ও ধর্মীধন্মীযক 
২ 

, ০, 

(কাস বৃত্তিগুলিও মন্রে। জড়ায্মক নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, আলশ্ত, দীর্ঘ- 

িহিজতা এ মমস্তও দনের বৃত্তি। পর্ব অভিমানাদি অহঙ্কারের বৃতি। 
ঈশহঙ্কারকে কেহ আবার মনের এ বিশেষ বলেন। 
নত  অ্ন্তঃকরণের এপ অংশ ভেদ করা না করা বৈজ্ঞানিকের কতকটা 
ধন অনেকে বলেন সমস্ত একই অন্তঃকরণের বুন্তি ভেদ 

৮ ৭ শাত্র। কেহ কেহ আবার উহাকে কেবল এক মন 

টু পণ নামই দিয়াছেন । পাশ্চাতা পঙিতগণের “81070” 

.. বৃস্তিভেদ মাত্র। মাখাও তদ্ধপ। ত্াহাদিগের ৮8117045 আবু 

আমাদিগের “অন্তুঃকরণ” একই পদাথ। পাতগ্জল 

পন উহার নাম চিত | আবার ধাভারা নাম ভেদ করিদাছেন তাহারা ও 

সর্ব সেই ভেদ রক্গ। করিয়া শব্দ ব্যবহার করেন নাই, আমিও করিব নাঁ। 

৫ ফলক দিনি বে নামই দিউন না কেন, অন্তঃকরণের ক্রিয়া সন্ধে 
পশ্চাতা বৈজ্ঞানিক এবং আর্য খধি সকলেরই এক মত। কি জাগ্রত 

কি স্বপ্পু কোন নান বৈজ্ঞানিকদিগের 
খা ও কাকুর. হা ররনারারার হা কন ্ (জান্া ও অন্রকর- কাঁভারও মতেই জীব ও তাহার অন্তঃকরণ এত, 
+থের কাধ এক ও |] ১ 

এ অভিন্ন! « ভদ্নের মধ্যে কার্ষোর কোন পার্থকা নাহি । জীবের 

থে কাজ মে মশশ্ত কাজই ৮৮৪ অন্তঃকরণের | 
হও 2 

্ | দাহাঁভোগ করে ও করে, তত্মনন্তই তাহার অন্থ্--ও ' 
ভপস্থতিরও এই মত।” দীভায় ইচ্ছা, দ্বেষ, ৪: 

সপ 

। 

| কা সঃ সঞ্জলে। বিচিকিৎস! শ্রদ্ধাহ্রদ্ধী ধৃতিরধৃতিরীতীরিত্োৎ সব 
আদি 



অস্তঃকরণ সৃতি। 1. 

চেতন ও ধধর্যকে অস্তঃকরণবৃত্তি রূ
পেই বলা হইয়াছে এবং পক 

বলেন টির ক্ষমা ওটদার্য্যাঁদি মনের সাত্বিক, কাম ক্রোধ লৌন, 

ও ৪৪৪ কার্য্ের একত্বসন্বন্ধে অন্যান্য গ্রস্থে আরও প্রমাণ; 

আছে এবং কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোন শাস্তেই এতছ্িরদ্ধবাঁদ দৃই 
হয় না। 

রি 

6০০ 

2 ঈ5 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

শাত্মী ও অন্তঃকরণ পৃথক | অন্তঃকরণ আক্মার করণ বা কর্মক্ষেত্র | 

প্রথম স্তবক। 

আত্মা 9 অন্তঃকরণের কার্ষোপাদান গত পার্থকা দৃষ্টে আত্ম! 
অন্ত:করণের পার্থকা নির্ণয় । 

রি 

এখন দেখ জীবের ও তাহার অন্তঃকরণের কার্য যখন এক, তখন 

»ম উহারা উভয়েই এক পদার্থ অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে অন্তঃকরণের্ 

রা রর সরভীদি ইতি নাই-থে আম্মা সেই মন: 
করণ এতছুভয়ের নচেং উ্বীরা*্যদি পৃথক্ ৪হয়, তবে উহাদিগের 
মধ্যে ন্টি-কি রশ কাহারই অন্যটীকে উপেক্ষা করিয়া ক্তন্ত্ ভারে 

সবন্ধ ২৩ "লে। কার্ধ্য কারবার সামর্থা নাই। যদি খাঁকিত তবে 
উহ্াদিগের কার্্যের পার্থক্য অবশ্ঠই দৃষ্ট হইত। কাজেই পৃথক্ হইল 
হয় উহার! উভম্ই পরস্পরের সাহাধ্যে কর্ত! হইবে। নাহয়, একট 



7217০ হারা ফর 
৮0980 উদ 

দ. জ্ঞান, ভোগ ও ইচ্ছ। 

২. এরই ভিন শ্রেণীর। “ তিন ভাগের কোন না কো ন এক ভাগের অ 

উস 1: 

হ হত ১৪. বিজ্ঞান । বি * সর্ট , 

ক চে 17 

“কর্তা অন্যটা তাহার কার্যাঙ্ষেত্র বা তাহার কার্ধ্যসম্পাদন পক্ষে কোন- পূপ আবশ্তকীয় কারণ হইবে । 
': এই বিষয় মীমাংসা জন্ত আমরা প্রথমতঃ-_উহাদিগের কার্ধাগুলির স্বভাব ও উপাদানের উপর লক্ষ্য করিব। প্রথম দেখিব কার্য্যগুলি 

কি? পর্যালোচনা সহকারে দেখিলে দেখিবে যে কান ক!ধা জীবের যাবতীয় কাধ্য, জ্ঞান ভোগ ও কম্ম এই 

পি গত। দর্শন বল বল, এবণ বল, গমনাগমন, আহার 
বিহার, ৯ ঠ [াংসীরিককর্ম, ভালবাসা, 'ধনোপাজ্জন, পড়াশুনা, নন্বাদি 
আবিষ্কার, অন্ঠের জন্ত কাজ, নিজের জশ্ত কাজ, যে কাজই বল না কেন 
চিন্তা করিয়। দেখিলে দেখিবে জীবের সমস্ত কার্সই এই তিন ম্ল 
প্রয়োজন চরিতার্থতা জন্য এবং এই ভিন শ্রেনীর অগ্ঠতমের অন্তগত | 
এই কারণেই জীবকে কর্তী ভাক্ত ও ক্ঞাতা বাল । পাশ্চাতা পা ত%৪ও 
অনোব্যাপার ন্চয়কে ভোগ, ইচ্ছা ৪ বান এই ভিন ভাগে দিভাগ 
করিয়াছেন ॥ সপ্রণিধানচিন্তে দেখিলে দেখিলে যেএঁ করা ও ইচ্ছা 

একই কথ; | সাক্ষাৎ সন্ধে জীব কে কর্ধের 
কর্তা সে কম্মা ইচ্ছা বৈ ইচ্ডার বস র্প 
বাহ কন্ম শডে। বহির্দিষয়ের সভিত ভস্তাদি- 

কর্েজিসংযো? রূপব্যাপারকে বে কনু বলি, সে কন্খ জীবের ই ছার 

পন কন্ম ও ইচ্ছ! 
-এক। 

সম্পাদিত হয়, 80 ত সাঙ্গাৎ মঙ্গন্ধে জীব স্বয়ং শাহান কর্তী নে 
জীব কোন বর্ন ন্ঠ ই প্রকাশ করে। পরে সেই ইচ্ছাজাত প্রবহীদি | 
টিতাহার শরীক্ধ€ জড় সি কেন্্র উত্তে জিত করিয়া আবশ্যকীয় কষ্মেক্িযস্থ রায়কে উত্তেজিত করে। এই প্নপে কশোজ্দিয়টী জীবের ঈপ্চিত 
৭ সম্পাদনার্থ বিবিরষয়ে সংযুক্ত হইয়া কর্ণ সম্পাদন করে। 
ভজভতব ডৈত কর্ম ও ইচ্ছা মখন এক তখন জীবের কার্যযগুলির এর. 



অস্তঃকরণ কৃতি? ১৪. 
বিভাগত্রয় সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের গ্ি ্রক্কত 
অতভডেদ নাই | ্ 

এখন বিশ্লেষ করিয়া দেখ যে ত্রী দর্শন শ্রবণ গমনাঁগমনাদি জ্ঞান 

ভোগ ও কন্ম বাসনাজাত ক্রিয়ার মধ্যে কি আছে। প্রণিধন 

00 করিলে দেখিবে থে উহার প্রত্যেকটী তিনট 

৮৪ করির। উপাদানে সংগ্িষ্ট। দেই তিনটার একটা, 
_-বিষর, বে বিষক্পটী অবলম্বন করিয়া এ ক্রিয়ার 

প্রকাশ । যাহ। দেখ, যাহা শুন, যে স্তান হইতে থে স্থানে যাও ও: 
মাই, সেই দুষ্টশ্রুতপদার্থ ও সেই গমনাগমনের স্তানখুলিইসতু ক্রিয়া 

নিচয়ের বিষয় । দেখিবে তোমার অন্থঃকরণভাত সকল কার্থ্য 

সর্ধ৪। এপ কোন না কোন একটী বিষয় লইয়া সেই বিষয় দ্বার! 
17৮«মিত হইয়াই প্রকাশ পায় ॥ চিন্তাশীল হইলে দেখিবে থে ধী বিষগ্ 

গুলি সর্বদাই আগ্যন্তবন্ত পরিচ্ছিন্ন এবং দেশ 

রে কালাদি জড়ের সহিত সন্বন্ষযুক্ত সবিশেষ | আগ্চন্ত- 

রা চা বিরভিত অসীম নিব্বিশেষ কোন বিষয় আদৌ 

(নামার মনোবৃদ্ধির গোচর হইতে পারে না, 

-»:মার অন্তুঃকরণে আইসে না । অতএব এ বিষয়গুলি দেশকাল ও. 
হম পরিচ্ছেদ লন! ভেদক দাবা ভিন্ন অর্থাৎ সসীম ও সবিশেষ অচেতন, 

জন্ড (বিষয় । নং 

আবার দেখ শ্রী জড় বিষয়গুলি তোমার নিকট যে ঠ্কাশ পায় ষে 

প্রকাশ জড় বহিরালোকের সাহাধো নহে, পরাস্ত জ্ঞান বা রসাত্মক' 

চৈতন্ের সাহাব্যে। বিষয়টাকে তু যে দর্শন, 
কর তাহ। জ্ঞানাত্মক চৈতন্তের প্রকাশে, তুমি ষে. 

ৰ ভোগ কর তাহা রসাত্মক চৈতন্ের সাহায্যে? 
ভাবিয়া! দেখিলে দেখিবে যে এই চৈতন্যের সাহাষযু বাতীত জীব কো 

-(২) জ্ঞান ব। 

রনাজজক চৈতন্য । 



৬ 

বির সহিত কোন রূপ সঙ্বন্ স্থাপন করিতে পারে না। বহি- 
ধগতেরাব সহিত তাহার সন্বন্ধ, জ্ঞান ভোগ ও ইচ্ছ। দিয়! ভিন্ন অন্ত কোন 

ক্যাওরেই নহে। সে কোন বিষয় জানিবে, না হয় কিছু ভোগ করিবে 
-্ববা কোন বিষয়াবলম্বনে কোন কাজ করিবে। জ্ঞান ভোগ ও ইচ্ছা 
এই তিনের মধ্যেই চৈতন্য রহিয়াছে ॥ পরে দেখিবে এই চৈতন্ত অংশ 

| টুকু বিষয়ের ন্যায় সবিশেষ নহে । সর্বদাই নির্বিি- 
লি ০৮০৬ শেষ ও একই প্রকাশ স্বভাবের । খন উহাকে 

 একাস্্ক। ঘে বিষয় দেও তখন সেই বিষয়কেই সেই বিষয়া- 
কারে প্রকাশ করে মাত্র। ঘটকে ঘটাকারে, 

পটকে পটাকারে, প্রকাশ করে ব্যতীত স্বয়ং চৈতন্টের ঘট পটাদির স্তা় 
£কান পার্থক্য নাই। এবং উহা কোন বিষয়ের সহিত লিপ্তও হয় না। 

টে আলোক যেরূপ এক হইয়াও বিভিন্নাকারের বন্তজীতকে বিভিন্না 

কারে প্রকাশ করে, অথচ তাহার কোন বস্তরগত আকার বা দোষ 

গণের সহিত গিপ্ত হয় না, এ চৈতন্য ও তদ্ধপ সর্বদা নির্ধিশেষ, সর্বদ: 

রক ও বিশুদ্ধ কির বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করে মাত্র । 

; অতএব এই প্রকাশক অংশ টুকু যদি বিশুদ্ধ চৈতন্য বলিয়া 

এ তবে জীবের এ ভ্ঞান ভোগ ইচ্ছাদি কাধ্যের মধ্যে বিষয়ও এ 

চৈতন্ত বাদে আরও একটী অংশ পাইবে । সে 

অংশটা এ জ্ঞান ভোগ ও ইচ্ছার বাসনাধুক্ত 
তিমানাস্বক" এক অহন্তাবে ভাবিত চৈতন্ত ॥ এখন অন্ধসন্ধিৎস্্র হইলে 

£দখিবে যে গ্লেই অহ্ং চৈতন্তের ইচ্ছাঁয়ই এ বহি 

রবিয়গুলি নির্ধিশেষ চৈতন্ত দ্বার! জীবের নিকট, র্ 

রি সবিশেষ বিষয়াকারে প্রকাশ পাইতেছে। এ 

রং বা ধন গুণির কোনটার সহিত কামাত্মক, কোনটার সহিত. 
সর, কৌনটার্ সহিত বা ছেষাত্মক সনম স্থাপন করিস উহাছার 

১৭. 

রা অহং চেতন্য । 
. এ 

এই হক চৈতন্য 
মা 1 
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য় ভোগীভিলাব চরিতার্থকরিতেছে। এবং কোন বিষয়টা সম্বন্ধে সে উদ 
ভাবের শুদ্ধ জ্ঞাতা মাত্র হইতেছে। তাহার স্থীয় বাসনা চরিতার্থিতা 

'জন্ত তাহাঁরই ইচ্ছায় যখন ধর জড় বিষয়গুলি চৈতন্থ দ্বারা তাহার নিকট 
প্রকাশ গাইল,এবং সে যখন উহাদ্থারা স্বীয় অভীষ্ট বাসন! চরিতার্থ করিল, 
তখন তাহাকেই কর্তা তোক! জ্ঞাতা, তাহাকেই জীবাত্মা, বলা সঙ্গত |. 

এখন দেখিব এই জীবাত্মাই অস্তঃকরণ কি না। দেখিয়াছি যে 

চৈতন্তের সাহাধ্য ব্যতীত, চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত না করিয়া, জীব 
জীব টৈ্্রপ,. বহির্বিষয়ের সহিত কোন প্রকারের সুস্ন্ই স্থাপন 
কারণ, তাহার_:. করিতে সক্ষম নহে। সে যখন অচেতন বা! ল্িদ্রিত, 
রানা তখন বহির্ব্বিষয় তাহার ইক্জিয়প্রবিষ্ট হইলেও, পে 

এ তাহ! জানিতে অক্ষম ৷ এবং সে যে বহিঃপদার্থটা 

দেখে প্রকৃত পক্ষে সেটা বহিঃপদার্থ নহে । বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত, 

জীব দেখে স্বীয় চৈতন্তের দ্বারা প্রকাশিত, সেই পদার্ধের 1 
অানোাষিত বহিঃ ছায়ামাত্র। যেধে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই ছায়! 

পদার্থের মনে।ময় তাহার মনে আগত হয়, সেই সেই ইন্দ্রিয়গুলি 
ছায়]। বিকৃত হইলে, দ্বারা সে ছায়াও বিকার প্রাপ্ত 

ইয়। তাহার কামল রোগ হইলে পদার্থ যে বর্ণেরই হউক না কেন, সেই; 
ছ!য়াপদার্থ হরিদ্রাবর্ণেরই হয়, এবং সেই পদার্থ টাকে জীব হরিদ্রাবর্ণের:, 

বলিয়ুই দেখে । আবার বৃহৎ ক্ষুদ্র স্কুল সুম্মাত্বের যে সীমা র্যা: 

তাহার ইন্জিযের বিষয় গ্রহ্ণক্ষমতা, তদতিরিক্র বৃহৎ ক্ষুদ্র স্থল বা সুক্ষ: 
| এন পদার্থ কখনও তাহার জ্ঞানপগাচর হইতে "ীরে না। এবং যে 
'ষয় গ্রহণের উপযুক্ত ইন্দরিয়ের" তাহার অভাব, সে বিষয়ক জ্ঞান: 
[হার আদৌ হয় না। আবার তাহার নিকট বিষয়ছায়া ঠিক 
|কাশিত না হইলে অথবা তাহার বিকল্লাদি ভ্রান্ত হইলে, সে রজ্জুকে. 
এ রলিয়াও গ্রহণ -করে। যদ্দি তাহার প্রকৃত বাহ্ “পদার্থ জানিবাঁর 



নল ..... আত্ম-বিজ্ঞান। 

সার্্থ থাকিবে তবে তাহার জ্ঞানের এরূপ ভ্রম প্রমাদাদি কি রূপে 
হইবে? 

০. এইরূপ আবার প্রকৃত জড়জগৎ তাহার ভোগাও নহে। তাহার 
: স্বপরিকল্পিত ভাব দ্বারা ভাবিত জড় পদার্থের জ্ঞানময় ছায়ামীত্রই 

রী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার ভোগ্য। প্রকৃত তরবারি 

এক হইলেও কেহ তাহা হইতে সুখ, কেহ দুঃখ, 

কেহ সাহস,কেহ বা! ভয়,অন্ুভব করে । এই রূপে 

উহ ৃ্ ে যাহার মনে যে ভাবের উদয় হয়,সে উহার সেই ভাবমাত্র ভোগ 

“করেণ' অভ এব দেখ তাহারা যাহা ভোগ করিল তাহা! তরবারি নহে, 

পরস্ত ত তরবারি দ্বারা উত্তেজিত তাহাদিগের আপন আপন মনে।ভাব । 
কেহ বা উহার রা দ্র্টাযাত্রও হয়। এক অস্থিচর্দমবিশিষ্টা রমণী 

কাহার নিকট কন্তা, কাহার নিকট পত্রী, কাহার নিকট মাতা, এইনপ 
. নানা ব্যক্তির নিকট টা ভাবে ভোগ্যা হয় । আমাদিগের যত ভোঃ 

£বিষয় তৎসমস্তেরই ভোগ এইরূপ। এখন একটু চিন্তাসহকারে 
দেখিলে দেখিবে বে প্ররুত প্রস্তাবে তোমার আপন পরিকন্সিত বে 

ভাব তাহাই মাত্র তুমি উপভোগ কর! বহিঃপদার্থটা কেবল সেই 
“ভাবের উত্তেজক কারণ মাত্র। অবশ্ত ত্র পরিকল্পনার উৎপত্তি 

'কোথা হইতে দে বিষয় এখনকার নির্বাচা নহে । ধরিলাম এ পরিকল্পনা 
কারণ না জাঁভ তোমারই পুর্ব সংস্কার হইতে হইয়াছে । তাহ 
হইলেও ত বহিংপদার্থবিশেষ ষ্ঠ পূর্ব সঞ্চিত তাহার সহিত হোমার 

্স্ববিষয়ক তে সাষ্ঠ মনে দে ভাবের উদর হয়, সেই ভাবে ভ বঁ 
পদার্থের জ্ঞানদয় ছায়া মাত্রই তুমি ভোগ কর ব্যাতীত তুমি কদাচ রব 

এ ভোগ চৈত. 
ম্তের সাহাষো। 

'বডিংপদার্থটা € রর ভাগ কর না। তোমার যেরসের আদৌ জ্ঞান নাই 

সংস্কার নাই, বস্তুটী অন্টের নিকট সে রসের উদ্দীপক হইলেও তৌম4 

নিকট: হর না।* এবং তোমার পূর্বসংস্কার গুণে যে. রসটা তোমুি 



জৈবভোগ্য আনন্দ। ১৯. 
নিকট রাগ বা দ্বেষ, প্রিয় বা অপ্রিয়, স্থখ বা দুঃখ, যে ভাবের উদ্দীপক,.. 
সে রসটা অন্তের নিকট ভাবান্তরের উদ্দীপক হইলেও, তুমি তাহাকে 
কেবল সেই ভাবেই গ্রহণ কর। ইহাই মানবগণের সৌন্দ্ধ্য, পরিচ্ছদ, 
থাগ্ভাদি বিষন্বক রুঠিভেদের কারণ ৷ আহারীয়াদি পূর্বসংস্কারের সাহাব্য 
ব্যতীত স্বতঃই সুখ ছুঃখের কারণ হইলে কদাচ এরূপ হইত না। ভক্ষণ 

দ্বার! আহারীয় শরীবাভ্যন্তরে যার বলিয়া জীবাম্মার সহিত তাহার সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধ হয় না । বহিজ্জড় পদার্থ জীবের প্রকৃত ভোগা নহে ॥ আরও 

চিন্তাশীল হইলে দেখিবে ঘে সেই পদার্থের দ্বার! উত্তেজিত পুর্ব "স্স্কার 
প্ররিকম্সিত তোমার তদ্দিষয়ক জ্ঞানময় মনোভাব ঘাহাকে তোমার ভোগ্য 

বলিরা ব্সামরা এখন দেখিলাম, সাক্ষাৎ সন্ধে তাহাও তোমান্র প্রকৃত 
ভোগ আহে । ভোমার ঘাহা প্রকৃত ভোগা, প্রক্কৃভ প্রিয়, তাহা জড়লেশ- 

বিবঞ্ছেত পূর্ণ টৈতন্যাম্মক আনন । সংস্কার বশে তুমি মনোভাব 
ধুকে তোমার অশ'নন্দের উত্তেজক করিয়াছ বপিঘ্নাই সেই ভাৰ 

তের আনন্দের উদ্দীপক হইরা ভোমার ভোগা । কিন্তু তুমি যখন 
ংঙ্গার বিশেষ্ো হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কর, তখন তোমার সেই সংক্ষার- 
তত ভোগাকাজ্ষা ও শিবুত্ত ভ যু; এনং তত্সহ সে মই আকাজ্ফার উদ্দী- 

ক বহিঃপদার্থের মনোময় ছায়া ও, পুর্বে ন্যায় তৌমার আনন্দের উত্তে- 
ক হইতে না পিয়া, তোমার ভোগ্য হইতে অসনর্থ হয়। 
অর্তী্রব আনন্দই ভোমার প্রকৃত ভোগ্য। বহির্জড়,বা সেই জঁড়ের মনৌ- 

এ দীয়া, সংস্কীরবশে তোমার আনন্দ্রেপ্উন্তেজক বন্ফ়া,পরম্পরা সম্বন্ধে 

এ ৃ শর ভোগ্য। সংস্কার মানবের স্বকৃত। মানবকণ্ধের বিচিত্রতা হেতু সংস্কা 

ও ্নিচিত্রতা। কাজেই এসংস্কারদরভোগ্য সর্ধমানবের একরূপ নহে। কিন্ত 
[বের স্বাভাবিক বলিয়া তাহা সর্ব জীবের নিকট তুল্যরূপে প্রিষ়।* 

নিট বি উল 

লুক যে আত্মার সহিত জডের গ্রকত সম্বন্ধ জ।নজ ভিন ভোগজ 

সা জজের সুদী ভোভা নঙে): 



পারিবে না। উহার স্বভাব যদি চৈতন্ত হইবে, উপাদান বদি দেশকাল 
সম্বন্ধযুক্ত পরিচ্ছিন্ন ভৌতিক পদার্থ না হইবে, তবে নির্ব্বিশেষ চৈতন্য 
যারণায় উহার ক্ষমতা কেন না হইবে? উহাতে যে চৈতন্য আইসে, সে 

উচতন্ত কেবল উহার বিষয়াকার বৃত্তির প্রকাশক হইয়া, বৃত্তিটার সহিত 
'তাদাজ্ম্য প্রাপ্তে, সেই সবিশেষ বিষয়াকার ধারণ করে। সে চৈতন্য অন্ত- 

করণ হইতে উদ্বুদ্ধ হয় না। আনরা৷ দেখিয়াছি যে জীবাত্মীর ইচ্ছার 

তাহা হইতে এ চৈতন্য আইসে। তাহার যখন টৈতন্তন্বভাব, তখন সে 

বয় চৈতন্ধ কেন না প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে? এই প্রকাশসাদ- 

॥ র্ঘের নাঁমই ইচ্ছাশক্তি । ইচ্ছাশক্তি বলেই সর্বপ্রকার প্রকাশ, সক 

প্রকাম কৃষ্টি সর্বপ্রকার কম্ম। অতএব কার্য দৃষ্টে অন্তঃকরণ জ্ড 

রিয়াই অনুমিত হয়। 

দ্বিতীয় স্তবক । 
৮ টি ্ 

পৌরুষ ও প্রবৃত্তির ভেদ দৃষ্টে আম্মা ও 

অন্তঃকরণের ভেদ নির্ণর | 

আমা ও অন্তকরণের পার্থকা উপলন্ধির জন্ত এখন আবার 
“আমরা, আর একটী বিষয় আলোচনা করিব। তুদি অবশ্ত দেখি- 

| জীবের ইচ্ছাও অস্ত: * মাছ, থে মনোবদ্ির সাহাবা বাভীত আমরা 

. করণের প্রবৃত্তি এত কোন বিষ জানিতে বা ভোগ করিতে সনু 
. সুভদের বিরোধ । ॥ নহি; আঁমাদিগের 'ও আমাদিগের মনে 

কাধ্য এক। তথাপি প্রণিধান করিলে, তুমি এ কার্যের 
আঁধার একটু পার্থক্যেরও পরিচ্ধ পাইবে। এবং সেই পার্থক্য 
চির উপর লক্ষ্য রাখিলে, অন্তঃকরণ ও আত্মার প্রভেদ 



ওম সি শিলার 
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তোমার নিকট আরও পরিল্কুট হইবে। চিস্তাগীল হইলে দেখিবে ফে: 
মনেরও একটা স্বতত্তরপ্রবৃত্তি [২] আছে; এবং অনেক সময়ে আবার দে 
্রবৃস্তিটা তোমার স্বীয় ইচ্ছার [২] অন্ুকূলও নহে। ধর তোমার মৃত্য: 
সন্তানের জন্ত শোক করিয় তুমি নিজের ও পরিবারের অনিষ্ট করিতে, 
অথচ শোকে কোন ফল দেখ না বলিয়া সময়ে শোক নাকরিতে তোমার 

ইচ্ছা] ও চেষ্টা হইতেছে। তগ|পি তোমার প্র ইচ্ছাকে উপেক্ষা করিয়্ 
মূন তোমাকে শোকে প্রবর্তিত করিতেছে । আবার কখনও দেখিবে. 

যে কোন অখাপ্ত ক্ষণে বাঁ ছন্দ করণে তোনার মনের প্রবৃত্তি হইতেছে, : 

কিন্ত তোমার নিজের তাহাতে ইচ্ছা হইতেছে না। অবশ্ঠ অন্তঃ করণজাত্ঃ 

রা সর্বদাই যে তোমার ইচ্ছা হইতে মন্দ বিষয়ে হয় হয়, সতাহাপ: 

। কখন তোমার নিজেরও কোন দুর্বন্ম জন্য ইচ্ছ। হয়, কিন্তু তোমা; 

দনের প্রবৃণি তাহার বিরুদ্ধ য়। ফল কথা! প্রবৃত্তিটা ভালই হউক খাঁ” 

গন্দই হউক, মন্রই হউক ব1 বুদ্দিরই হউক, ইচ্ছার সহিত প্রবৃত্তিটী 

'ব অনেক সময়ে পৃথক ও বিরুদ্ধ হয়, তাহার পরিচর তুমি সর্বদাই 
পাইয়া থাক। আবার সময়ে ইহাও দেখিরা থাক যে তুমি স্বয়ং যে রূপ 
বিষয়ে অনাসক বা উদাসীন, এরূপ অনেক বিষদ্ধও তোমার মনে উদয় 

হয়। কিন্ত ততসদ্বন্ধে তোমার বিশেষ প্রণিধান বা ভোগেচ্ছা হয় ন্ 

[২1] এও অন্তংকরণ প্রবৃত্তি তোমার আপন পূর্ব মঞ্চিত কর্দুজাত শক্তির প্রকাশ 

মান্র। তুমি মে নাসনা দ্বারা প্রবর্তিত হইয়া যে কর্ণাকর; এবং এ কপ্দুফলের উপর 
কামরাগ বা দ্বেধাস্সিকা তোমার যে কপ আসক্তি হয়, সেই আব্সান্ষ মিশ্রিত বারন! 

শর্ভিরূপে, তোমার অভ্তঃকরণে থাকিয়া য্ম। যখন বিষয় সংযে!গে পুনরায় উত্তেজৰ 

কারণ পায়, তখন সেই শক্তি আবার তত নর আকারে, দ্ধ হ ইয়। তোস্তাকে উত্তেজিং 

রে। এ এবুদ্ পূর্ধ সঞ্চেত আসক্তির নীম প্রবৃত্তি। ইচ্ছা এরূপ পূর্কৃত্ত কঃ 

পরফিত শক্তি নহে। ইচ্ছা মূলতঃ অপূর্ব ও স্বতন্র। এ বিষয় কণ্ম বিজ্ঞানে বিশে 

ধৃত হইবে। 



আবার মন অস্থির ও তি বিশেষের বাব হইলে তাহাকে স্থির 
কনা, বা তদ্বারা তাহার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কাজ লওয়া, তোমার পক্ষে অতি 
রং ব্যাপার হইয়া উঠে। 

অস্তঃকরণ প্রবৃত্তি হইতে স্বতন্ত্র এই ইচ্ছাজাত প্রযত্বকে শাস্ত্রে পৌরুষ 
টা পুরুষকার বলে। যোগবাশিষ্টে পৌরুষ উচ্ছান্ত্র ও শাস্ত্রীয় এই 

দিবা দ্বিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । উচ্ছান্ত্রপৌরুষপ্রযত্র 
পাপ বিষয়ক, ও শাস্ত্রীয় পুণ্য বিষয়ক | প্রধত্রটী 

পুরুষের স্ব ইচ্ছাজাত বলিয়াই উহার নাম পৌরুঘ। পৌরুষশক্কি 
বল হইলে, তদ্দারা প্রবৃত্তি অভিভূত ভূত হয়, এবং পুরুষ স্বীয় ইচ্ছামতে 

ধর্া্ধ্য করতে সক্ষম হয়। আবার প্রবৃত্তির শক্তি প্রবল হইলে তদ্দার! 

বীর অভিভূত হয়। কাজেই তখন অনিচ্ছা স্বত্বেও পুরুষকে সেই 
পকৃতির বশবর্তী হইয়া! কাঁধ্য করিতে হয় । তখন তাহার বোধ হয় যেন 
তাহার স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোঁন বহিঃশন্তি আসিয়া সবালে তাহাদ্বার! 
্ সী সম্পাদন করাইল। 
এখন দেখ তুমি ও তোমার মন ঘ্দি একই পদার্থ হইবে তবে উহা 
জগ দিন দিগের মধ্যে এঁন্ধপ বিরুদ্ধ ভাব কি রূপে দৃষ্ট 

টং হইবে ? তাহা হইলে ভোমারও তোমার মনের 

র্ রর 1 একই থাকিত। এবং মনও তোমার মধ্যে কোন রূপ দ্বৈতভাবও 

রঃ হইত না। নিজে সির সত অন্থষায়ী কার্য করিতে আবার বিরুদ্ধ 
টার অবকাশ,কোথায় ? 

€ যদি বল আত্মা ও অস্তঃকরণের কার্য ধখন এক হইল, তখন অন্থঃ- 

নর পর অনপেক্ষায় অর্ুযার পুরুষপ্রযন্ত বা ইচ্ছা প্রকাশ কি রূপে হইবে ? 
মান এ প্রশ্নের উত্তরে বলিব,-:অন্তঃকরণ ছাড়িয়া! যে জীবাস্মাক- 
নয হয় না, একথা স্বীকার্য।, এবং পুরুষপ্রযত্ন বা ইচ্ছা যে অস্তঃকরণেটয 

হর, এ কথাও ঠিক। তবুও একটু প্রণিহিতচিত্ত হইলে রর 



টি নি, ৭ মধ্যে ইচ্ছাটা: যে ্ জীবপরবর্তিত, পরব 
০৯ উ প্রবৃতিটা যে. অস্তঃকরণগ্রবর্তিত, তাহা ভুমি. ৰেঙগঃ 
যইঅন্তঃকরণ প্রকাশ বুঝিতে পারিবে । প্রথম তোমার মন ও ু্ধিকে: 
রা চি পৃথক করিয়া ধর যেন, তোমার মনোগত কোন; 
ৃষ্ া্সও অন্ত:- প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, বিশদ্ধবদ্ধি (বিবেক) দার প্রকপ্তি 
করণের ভেদ নির্ণয় । কোন ইচ্ছা তোমার হইয়াছে। তখন অবস্ঠ বুদ্ধির: 

'সহিত মিলিত, বুদ্ধিতে উপহিত,হইয়া তোমার সেই ইচ্ছাতোমাকে বুদ্ধি দ্বার! 
প্রকাঁশ করিতে হইবে । অতএব তখন তুমি বুদ্ধির ধারণ করিবে। এবং 

বুদ্ধিরূপী তুমি তোমার মনোগত প্রবৃত্তির সহিত, তোমার মনের সহিত; 

বিবাদ করিবে । কাজেই দেখিবে যে মন তোমাঁহইতে পৃথক । উইরূপে: 

আবার যখন তোমার ১ কোন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মন দ্বার! প্রকাশ: 

মেগা কোন ইচ্ছা হইবে, তখন সেই ইচ্ছাপ্রকাঁশজন্য তোমাকে মনে; 
সঠিত ভাদাদ্ঘ গ্রহণ করিতে হইবে । তখন ভুমি মনোময় হইয়। তোঁমার, 

রঙ্গের সহিত বিবাঁদ করিবে, ও দেখিবে ঘে তোমার বুদ্ধিও তুমিং 
৮, বুদ্ধিও তোমা হইতে পৃথকৃ। এই রূপে অন্বর ও ব্যতিরেরমুর্খী, 

অনুমান ছারা? তোমার আম্মা হইতে তোমার মনোবুদ্ধির পক না 
অন্মিত হইবে | ক 

অব জীবের মন ও বুদ্ধির প্ররূপ পার্থক্য কতকটা কাজনিক 

কিন্ত শ্রী পাথক্যধারণা পরিত্যাগ দেখিলেও, তুমি তোমার ইচ্ছ! € 
ভ্োোমার অস্তঃকরণজাত প্রবৃত্তি পার্থক্য দেখিভে পাইবে, এবং তদৃষ্ট 
তোমারও ভোমার অন্তঃকরণের প্রভেদও বুঝিতে পারিবে । এখন: ধর 

ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি এ উভয়ই এক অন্তঃকরণে উদিত এবং বিষয় ও-চৈত্ 
সযুক্ত বৃত্তি অংশে, উভয়ই সম্পূর্ণ বূপগে তুল্য । তথাপি লক্ষ্য করিলে ঞ 
প্র্য়ের মধ্যে ইচ্ছাটাতেই কেবল তোমার অভিমানাম্মক অহঙকারের সহ 
এুখিবে, তাহাতেই কেবল তোমার কর্তৃত্বের পরিচয় পাইবে। 



ইশ্লীইবে না। রিবা তন্ন কেবল তুমি প্রকৃত কর্তা ॥ 
'প্িববত্তিটীতে যে তোমার চৈতন্য সংযুক্ত হইয়াছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে সে 
'সংযোগসহনধ তুমি কর্তা নহ। প্রবৃত্তিটা শ্বীয়শক্তিচাঞ্চল্যদ্বার। উত্তে 
জিত করিয়া তোমাহইতে এ চৈতন্যটুকু বাহির করিয়া লইয়া তদ্দারা 
তোমার নিকট প্রকাশিত হ ইয়াছে মাত্র । কিন্তু তুমি এখনও উহ্থাকে 
তোমার আপন বলিয়া গ্রহণ কর নাই, উহ্াদ্ার! প্রবর্তিত হইবার 
ইচ্ছা প্রকাশ কর নাই। বেপর্যাস্ত তোমার ইচ্ছার সহিত প্রবৃত্তিটা 
প্রকতব না পাইবে, সে পর্যন্ত প্রবৃন্ভিটা ভোমার টৈতন্দারা সপ্রকাশ 
[হইলেও ক্োঁম়াহইতে পথকই থাকিয়। যাইবে । তোমার নিঃসঙ্গ চৈতন্ত 

:পাইরাছে বলিয়াও এই পৃথ্কন্থের কোনরূপ ব্যাঘাত হইবে না। তুষি 
ধেরূপ তোমার অন্তঃকরণকে ইচ্ছা প্রকাশদার! ২ উত্তেজিত কর, তদ্রপ 
আবার তোমার অন্তঃকরণ 'ও ভাহার প্রবৃত্তিদ্বারা তোমাকে উত্তেজিত 
করিতে পারে। তোমাদিগের বখন পরস্পরের সহিত সন্বন্দ ও 
'তীঁদাত্মাভাব, তখন একের শক্তি কেন না অন্যকে স্পশ ও উত্তেজিত 

করিতে পারিবে? অতএব ভুমি পাইলে, বে তোমার ইচ্ছাও এ প্রবৃত্তি, 
হর ছুইটী এক নহে । এবং ষগন প্রবৃভ্ভিটার উচ্ধন তোমার অন্থঃকরূণ 

হইতে, তখন তোমার অন্তঃকরণহইতে ও ভুমি পৃণকৃ। 

১২. মন ও আত্মা পুথক্ বলিরাই ত মনের উপর আধিপতা সংস্থাপনের, 

মনকে পুরুষের আদন্বাধীনে আনিবার, অবকাশ । মনের স্বাতন্ত্ের 

| «৭. *পরিচয় কে না পাইয়াছেন ? মনের জন্য কাহাকে 

রি অন্থপরি না” কি এহিক, কিপারত্রিক, ক্লেশভোগ করিতে 
২ চয়। হিইয়াছে? কর্তব্য জ্ঞান জন্মিবার পুর্বে মূঢ় ও 
যে ক্ষিপ্ত বন্থার প্রান্তে অবশ্ত মানবের এ পার্থক্যজন 
গ্রাকিতে পারে, থাকাও দানবের পক্ষে হিতকর নহে। তখন ম্য 
তাহার এধান কর্মপ্রবর্তক, তাহার জড়াম্মক মু়ভাবের নাশক | কাটে 

রর 



বা নিত টু ত বিরিত হব বুরিহি 

ও অন্তঃকরণ, 1 

পরম মঙ্গলময় নৈসর্গিক নিযে মনের সহিত তাহার সম্পূর্ণ তাদাস্ি 
মনকেই তখন সে আম্মা বলিয়া জানে । মনের প্রবৃত্িই তখন ত তাহা 

নিকট তাহার নিজের ইচ্ছা। মনকে সে কোন বিষয়েই তাহ! হইতে। 
পৃথক্ বা তাহার অহিতকারী বলিয়। জানে না। তখন পষ্যস্তও তাহা 

নিজের কোনই কর্তব্য জ্ঞান নাই ॥ পরে মন যখন কামরাগণগ্গললাদি। 
দ্বারা উত্তেজিত হুইপ স্বীয় জড়ত্বের হাসসহকারে মানবকে বিষয়বাসনায়: 
উন্মন্ত করিয়া তোলে, তখন আবার পরমভিতকর সেই নৈসর্গিক নিয়ম. 

গ্রসাদেই ক্রমে মাশবের বিষয়্াসক্তি কমিয়! আইনে,তাহার নিকট বিষয়ে 
মোহিনীশক্তির আর পুর্ষের স্যার তেজ থাকে না । এ শন্ষি দ্বারা তাহার 

আয্ম!র মোহাত্মক জড়াবরণ কমিয়া যাওয়ায় ক্রমে আত্মার স্বীয় ্ বভাঃ 
বের £বকাঁশ ভয় । কাজেই পুক্ধের স্তায় বিষরতৃষ্চার আর তাহার সত্ 

নভাঁবের উন্মনতা থাকে না। থে বিঙ্গিপ্াবস্থা পায়_সময়ে বিষয়ে 
পাগল, সমন্ধে আবার আত্মচিস্তাতত্পর ও বিবয়ে অনাসক্ত, হর 

তখন তাহার কর্ব্যজ্ঞানের উদ ভয় । সেইজ্ঞানজাত প্রবৃত্তিই তাহার, 
প্রবর্তক হস্স। এগ রূপে কর্তব্য জ্ঞান উদ্রের পর, পুরুষ মনের অনিষ্ট- 
কারিদ্ছের পরিচয় পার। তখন আয্মোনভিসহকারে সে পদেপদেই 
দেখে থে মনের দ্বারা ভাহার ঈপ্সিত উন্নতির সাহাব হওয়! দুরে 

থাকুক, ইহার কষাম়ত্ব, * ইহাধ। লয়ভাব 1! ও ইহার বিক্ষেপশক্তিএু 

জন্য, প্রতি'্নই তাহার ঈপ্নিত উন্নতির ব্যাঘাত হয়, এবং ইচ্ছ 
বিরুদ্ধেও অনেক সময় তাহাকে অহিতকর কার্যে রতচ্ছইতে হয় 

টসে 

্ 

ও 

বি পা পপ সপ সর ই আপ পপ সপ স্পা ৯ 5 সপ শপ পাপী ০৭৩ আগ পাপ পপ এ থপ সপ এ পা পাস এশা 

%. প্রবল বাসন! বশে অস্তঃকরণে র শন্বীভাব। 

1 আলস্য নিজাঁদি ভামসিক ভাব। 

(৩) এই অবস্থয় পুরুষ বিলক্ষণ বুঝিতে পারে যে এই অস্তঃকরগগ়্ 

প্রবৃত্তির, এই অস্তঃকরণের, অধীনত্বহ তাহার পক্ষে শাস্কোপিখিত প্রকৃত পাশবদ্ধনথ। 

এবং সেই পীশহইতে মুক্ত হইতে পারিলে? অন্ত;করণজ।তনহম্বৃত্তি ছাড়িতে সৃষ্ট 



(দোনিগহ অবশ্তই বড় সে বাঁপার। বে কিন হইলেই বে: 
ই্ফেবারে অসাধ্য তাহাও নহে । অসাধ্য হইলে ত আর জীবের উন্নতি, 
বর ক জী থাকিত না । পরে দেখিবে যে প্রকৃত পক্ষে 

অতএব সে আত্মার অসাধ্য টড ওত 
প্রকাশে, সামান্ত শক্তি প্রসারণে, এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি? সে আস্মা 

গ্থন জড়াসক্তি দোষে ছূর্ধল হইলেও যে কালে শিক্ষাকৌশলে এই 
চ্ছ মনোজযরূপ কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে না, এ কথা কিরূপে 
সপ্ভীবে ? ওত্ন্ুক্য একাগ্রতা ও দীর্ঘকাল ব্যাপী নিরন্তর নিয়মিত 

প্ষ সহকারে মনের এই স্বাতন্ত্রভাব নষ্ট করা, মনকে আপন অধিনে 

না, পুরুষের পক্ষে অসাধ্য নহে। সম্পূর্ণ রূপে মনকে আয়ন্তারীনে 
আনিতে পারুন বা নাই পাঁরুন, অনক সময়েই অনেকে সামান্ পপ্রযন্েও 

ধনোগত প্রবৃত্তিবিশেষের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, প্রবৃত্তি 

বর সম্বন্ধে মনকে নিগ্রাহ করিয়। থাকেন । পৌরুষশক্তি, প্রবৃত্তির 

ৃ “ব ূ অপেক্ষা, প্রবল ভ্ইলে কেনই বা না করিবেন? ছুর্ধখল শক্তি 
শা দ্বার নিগৃহীত হওয়! ত শ্বভাবেরই নিয়ন [৪ ]1 বর্তমান 

এলেই, তাহার ঈশ্বরত্ব। তথন সে বুঝিতে পারে মে প্রকৃত পক্ষেই এপাশবদ্ধো- 

সী গাশমুক্ত: সদাশিবঃ” 

(৪) এ নিয়ম কম্ম, রে বিরোধী নহে। এই করণে কি এহিক,কি 

ক, উন্নতি ্ প্রয'ত্রর বৃদ্ধি কর! সত প্রযত্তশীল হওয়া। জীবের অবশ্য কর্তবা | 

ঠাতি আমি বলিলাম হগ্থ:করণের সহিত পুরুষের আম্্াভিম[নাত্মকবপ্ধন থ।ক। কালের 

ৰ | গরেজ্খথন প্রকৃত শ্বজ্ঞ।নের উদয়ে জীবনুক্কাবস্থায় ধ অভিমান ক্ষয় হইবে, যে 
পার রবৃত্তি ঘায। আত অস্তঃকরণের সহিত সম্বদ্ধ, সে বৃত্তি নষ্ট হইবে? পুরুষের 

টনান্বক লহংসাদ খার থাকিবে না, তখন শন্তঃকরণে পুরুষের পূর্বাদফিত কর্দজাত 
সিকি আপদ থাকক নী কেন-জ্তার সভিত এ শির সংযোজক যে অঙবেতি, | 



চর তা টা 

"আত্মা ও অন্তঃকরণ। 

অবস্থায় তুমি তুমি ইচ্ছা করিয়া ্গণকালের জন্য মনকে িক্ষিয রাখিতে অক 
ইলেগছিক  ও বা সহকারে দে তম মাখা তোমা 
পক্ষে খুব কঠিন হইবে ন!। 

তবে অন্তঃকরণের এঁকান্তিক নিগ্রহ বা তাহার হস্ত হইতে পুর্ণ রি 
ঘে সহজ ব্যাপার এ কথ! আমার বক্তব্য নহে। ফল কথা সহজই হউক: 

আর কঠিনই হউক, অভ্যাস ও প্রবস্র সহকারে পুরুষ বে অন্তঃকরণকে 
অনুগ্রহ নিগ্রহ করিতে সক্ষম, এ কথা ত তুমি এখন আর অস্বীকার 

চারা এপ নী টির 
সে বৃত্তির অভাবে ঈ শক্তি তাহাকে আর ম্পশও করিতে পারিবে না। খস্তঃবক 
ভ্গাত সুলশরীরের উপর এ শক্তির কাধাকারিত্ থাকিলেও মুস্ত পুরুষ উহার হাঃ 

হইতে মুক্তই থাকিবেন। প্রারদ্ধ কন্মজীত সেই শরীরের সহিত আমরণ প্র।রক্ক, জর 

তাহ।র সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি স্বয়ং উহার সথখছুঃখে তাহাকে সুখী ছুঃখী জান 

করিবেন না। তিনি জীবম্মুক্ত থ|কিবেন। এই কারণেই বলে জান।খ্ি রর 

ফল দগ্ধ করে। অনায্মে আক্মজ্ঞান জাত অনায্সসঙ্গলিগ্ন! জন্যই জীবের কর্মফল ; 

তাহার যাবতীয় কম্্ফল তাহার অন্তঃকরণেই সঞ্চিত থাকে এবং তাহার জড়ে অং 

জাত এ অনাস্মসঙ্গলিপ্াই সেই অগ্তকরণসঞ্চিত শক্তিকে তাহার সহিত সংযুক্ত 
রাখে । কাজেই সেই সঙ্গলিপ্ন! নষ্ট হইলে এ সংযোগও নষ্ট হয়। সংযোগ অই, 

হইলে মার এ শক্তি আত্মাকে কিরূপে স্পর্শ করিবে ? তবে যে প্রারঝ কর্ণবীজ হ্হীঃ ষ্ঠ 

তাহার শগারেক্িয়।দির উৎপত্তি, সে বীজজাত বৃক্ষে অবশ্যই নে বসশত্তির রদ 

খৃকিবে। যে বীজে মে বৃক্ষ সে বীজশক্তি কেন না *সবৃক্ষে প্রকাশ গাইবে 

কর্মবীজে ক্ষয় রোগ শক্তি থাকিলে তজ্জাতি শরীরবৃক্ষে কেন ন! ক্ষয় রোগ হইবে 1 

তজ্রপ হইলেও শরীরের সহিত যখন গে) পুরুষের আর আত্মাভিমান নহি। তম: 

শরীরের রোগে সে পুরুষকে কিক, য়া রু্বোধকরাইবে। ? প্রারন্ধ কর্মফল অন 

শরীরেক্িয়াদির বীজ হইলেও প্রাক্তন বা ক্রিয়মান কর্খরফল তজ্রপ নহে। (কাজেই? 

সকল কর্দ্রফল ভ্ঞ।নোদয়ে একেবারেই বিনষ্ট হয়। কেবল প্রারন্ধের বিকাশ * রী | 
উপর থাকিয়। যায় মাত্র । এ বিষয় কর্মনবিজ্ঞানের বিচার্যা। তাহ!তেই গা$জ- আজি. 



আত্ম-বিজ্ঞান | 

করিতে পার না। তাহার পরিচয় ত তুমি অনেক পাইয়াছ। তুমিও 
তোমার অন্তঃকরণ পৃথক্ বলিয়াই তাহাকে এইরূপ অনুগ্রহ নিগ্রহের 

শ্লবকাশও প্রয়োজন । 22 5৩ 
৬. ৬ ক 

তৃতীয় স্তবক। 
| পিদ্ধান্তঃ_অভ্তঃকরণ আম্মা নহে, আম্মীর করণ ব! ক্ষেত্র । 

' অতএব সিদ্ধান্ত হ্ইল যে অন্তঃকরণ আম্মা নভে। আম্মা প্রকৃত 

ভা ভোঁঙ্তা জ্ঞাতা। অন্তঃকরণ তাভাঁর কন্ম, ভোগ, ও জ্ঞান, বাসনা 

রিতার্থতার ক্ষেত্র, তাহার করণ । জীব কখন নিজ ইচ্ছাশক্রিদ্বারা 

্ঃকরণকে উত্তেজিত নী কখন আবার অন্তুঃকরণজাত প্রবৃত্তি 

কি দ্বারা উত্তেজিত হইয়?, অন্তঃকরণক্ষেত্রে বিষয়-বৃন্তি উৎপাদন, ও 

সই বৃত্তিটাকে স্বীয় ও সচেতন, করিয়া তচ্দারা আপন বাসন। 

রি ্থকরে। এই কারণে অন্তঃকরণ জান্ত এ সচেতন বৃন্ধিগ্তলি 

লি 1 টুর অন্তঃকরণ এই উভয়েরই কার্য । 
সু রর শ ১১ 

 *-ভৃতীয় পরিচ্ছেদ__-অন্তঃকরণ ক্ষেত্রের প্রয়োজন । 

প্রথম স্তবক। 

জড় € চৈতন্তের মিলন । 

রি ; আরা দেখিয়াছি (ক্ীনাম্মা ও ভাহ'র জেয়ভোগ্যবিষয়গুলি ভিন্ন 
জি পরের | কাজেই উহদিগের পরস্গীদের মিলন সম্বন্ধ । জ্ঞাত! 

আম্মা, জ্ঞে্স বিষর, এবং জ্ঞান উহবাদিগের পর- 
জড় € চৈতন্ের রি রর ু কিরণ স্পরের সম্বন্ধ । জ্ঞান দ্বারা এঁ বিভিন্ন স্বভাবের ছুই 

*পদার্থের, চৈতন্য ও বিষয়ের, মিলল. হয়|. এই 



জং জড় চৈতন্রেল্খমলন | 

মিলনের নাম তাদাজ্মা ধারণ, ওতঃপ্রোত হওন। অঙ্গারয়রই 

আর অঙ্গার যে রূপ ভিন্ন জাতীয় পদার্থ হইয়াও একত্ব পাঁতষ্ঠ” 

বিষয়ের মিলনেও, এ উভয়ের তদ্রপ একত্ব হয়। এই রয় 

চৈতন্যঘর জইয়া,আত্মার সনস্বভাব প্রাপ্তে, আত্মার সহিত মিলি 
বাসনা চরিতার্থকরণে সমর্থ হয় । নচেৎ বিষয় শুদ্ধ শ্বীয় জ'+ 

থাকিয়া জীবের বাসনা চরিভার্থ করা দূরে থাকুক, জীবকে * 
তেও সক্ষম নহে | * ্ 

বিষয়ের সহিত খিলনে চৈন্তন্ত আঁপন নির্ব্বিশেষস্বভাব প্ 

করিয়া সবিশেষ পরিচ্ছিন জড় বিষয়ের ভাবে, তাহার আং 

'ও তাহা স্বভাব গ্রভণে প্রকাশ পায় | উপাধি ও উপহিত, ক্ষটিকা। 

জবাপুষ্পের ছারা ও সেই ছায়াঘুক্ত স্দটিকাংশের স্তায়, সর্বদাই এই 
পরন্গরপরস্পরের স্বভাবে প্রকাশ পার । এ মিলনটা প্রক্কৃত পরমা 

নিব্বিশেষ মিলন নভে। ক্ধ্যের আলোক বে রূপ ঘটাকার [৫] ধা 
(০০০০ আক রর এ পপ পার ও এ পর ০৫৮ পা সা ৫৯০ পা 

(৫) আলোকের এই ঘটাক|র ধারণ ফটো গা ফের কাধা পধ্যালোচনা করি। 

পরিক্ষার রূগে বুঝা যাইবে, ও দুষ্ট হইবে যেতুদ্ধ আলোক ও ছায়ার সাহায্যেই স 
৯৬৭ 

পপ শপ স্টপ পাস পপ 

পদার্থের 'দকারের জান ভুইহভ পারে উহারা সব পদাথেরই আকার ধ। 

করিত পীর 1 জান্োলোক ও অজ্ঞান ছায়ার৪ এই রূপ শক্তি আছে। এইজ্জ 

শালে।কের বিষয় প্রকাশ ও জানালোকের বিষয় প্রকাশ একই স্ভাবের। তং 

সঙ্কোচ ভব জড় আলোক প্রকাশসসীম, আর সর্বসক্কোচ বিবহিত প্রকৃত জ্ঞবানালো; 

প্রকাশ অসীম । | 

এই প্রমঙ্গে আরও একটা কথা বলিব। আলে।কের এ ষে প্রকাশ 

বস্তুটার শুদ্ধ বহিরাক।র লইয়ই সীমাবদ্ধ নহে । পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের 

চি, হইয়াছে যে, স্ুলপ্রস্ত্ফলকটীকে যে অমরা এক অথগ্ডরূপ দেখি, ” 

মান্তাবে উহ তদ্রপ নহে । যে পরমাণু নিচয়ের পরম্পর অ।কধণ বিক্ণ জন্য 

+লকটার অস্তিত্ব, সে পরমা ণুগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে পরস্প্র সংলগ্ন নহে, একটা * 

শস্থটার মধ্যে অনেক অবকাশ, 

নি 1 

রে ৬০ 



কে 'প্রকাঁশ করে, জ্ঞানের. বিষয়াকার 'ধারণও তন্রপ,$: 

বিষয়ক ধারণ যাপ বিষের সহিত মিলন বারা এ চিত 

ঠা এ তথ্য এখন তত্রান্তন্ূগে প্রতিপন্ন হইছে অতএব আমর! 
) যে অখওরগে দেখি, দে অখণ্ুত্ব উহার বস্তুগত স্বভাব জন্ত নহে, উহার 

পখ এ জড়শক্তিই উহার অস্তরস্থ প্রকৃত অবকাশ গুলির মধ্য দিয়া 

3 উন্মের প্রবেশ অবরোধ করে। অবরোধ যদ্দি শুদ্ধ আমারই একার 

টা « সপ তবে উহা! আমারই দর্শন শক্তির দুর্ববললতীজন্ ৯ এবং 

জগ তে, নী সকল লোকেই উহ!কে এরূপ দেখেন। এবং মিড আলোকও 

মি রি নাঃ ভুলা তেজ লইয়া! উহার অন্তরে প্রবেশ করিতে অক্ষম। আবার“উহার 
্ রে ফল পাইবার জন্য উহাকে আমি যখন যে প্রয়োজনে ব্যবহার করি, উহা 

| রঃ জামা মনেই প্রয়োজন সথচারুরূপে সাধিত করিয়া, আমার নিকট উহার প্রকৃত 

টা পির নর কাজেই অনুমান হয় যে উহার অবশ্যই শক্তিগত কোন গুপ 
উহা! সর্বত্রই উহার এ অখণ্ড জড়ত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। 

| জন্তই উহার প্রস্তরত্ব। এবং এ গুণের যে পরিমাণ প্রক্কাশ অবরোধক' 

সপ প্রবলতর শক্তির কি সরি অকর্শণ্য, এবং ছূর্বলতরশক্তির 

কয । 
51 নি দ্বেখ এই বিজ্ঞান ও ““রন্জেন্রে” আবিষ্কারের বহু পূর্বে টি 

রি দ রঃ ক লযাছেন রা প্রস্তর প্রক।শ সর্ববতো ভাবেই জড়াত্বক তমোগুপের কার্ধ্য- 

৯ 

রম রা ঠের লা 

নি 

না র্ ৰ বার ক্বীয় অদ্বিতীয় সতের সত্তা গ্রহণে, এই প্রস্তর কলকথানি সৃষ্টি করি- 
্ উহার বাহিরের ব প্রকাশ যে রূপ বন্ত কল্পে মিথ্যা, উহার অন্তরের পরমাপু- 

ডা  প্বীশও তন্জপ খ্যা। প্রকৃত পক্ষেও দেখ বাহিরের এঁ আশ্চর্য্য জড়ত্ব ও 

র্ নি বথজাত না৷ হইয়া! গুগজাত হইতে পারিল, তবে অন্তরের পরমাপুগত জড়: 
্ হইবে, গাহায়ই চে] অনস্তাবনা কোথায়? জড়গুণ বদি তদৃগ্ঠ হু টি ন্ 

ই: ৯৭ বৃহৎ স্তর প্রকাশ লাভ কয়িতে হি, কৰে শব / া 



জড় চৈতন্যের মিলন। ৩৩ 
বা বিষয় কোনটারই প্রকৃত স্বভাব বা সত্তার লোপ হয় না। উভয়েরই 
পৃথকৃত্ব থাকিয়া! যায়। চেষ্টা করিলে কোন্টী বিষয়, কোন্টী চৈতন্য, 
সর্বদাই ভাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কাঁজেই এ মিলনে জীব স্বীয় 

সঙ্গবাসনা পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম। মিলনের পূর্ণ অবসানে, সং- 
যোগের আত্যন্তিক বিয়োগে, আবার বেটা যাহা সেটা ঠিক 
তাহাই হর । 

এখন দেখিলে বে, জড়ের সহিত ভামার বে মিহ্ছন, সে মিলন বিষয়ন্ 

হ্বন্ধ। চিদ্রচিতের, চৈতন্য জড়ের, মিলন সভতই এইরূপ । আম্মা আত্মায় 

যেরূপ নির্দিশেষ মিলনের কথা ! ও], ,এ মিলন 

তদ্রপ নভে । জড়ের সভিত তোমার এই সিম্বন্ধের 

উৎপাদক নে চৈতনা, সে চৈতনা যে বিষয়ের 

৮: স্তাঁদাস্সাধারণে সক্ষম হইবে, তুমি কেবল সেই ব্ষিয়ের সহিতই 

“গ্গ করিতে পারিবে শ্রটিতনাও আবার ভোমারই নিজের। চিৎ 
“শাদারই আত্মা | মে চিনে ভুমি বে পরিমাণের ও নে গুণের শক্তি 
স'যোগ কব্কি শিথিবে, ভাহার চৈভতনাশক্ডিও সেই পরিমাণ ও তদ্প 

£হবে। সে ইন্ূপ গুণ, মেইজূপ বল ভাই, পাতবে | 
০০ 

। জড়ের সহিত জাবের 
মিলন সন্বদ্ধজ। 

০ ৯ সপ 

1রচয় বথেইট গাভিলে। আতএর লাশা। কর বাভতি পারে সে বিজ্ঞানের উন্নতির 
হত বেদান্তবা.কার প্রকৃত পম পরিস্ট হইবে । পরমান্সন্বঙ্থীয় বর্তমান 
-পাটিভ আবিক্ষার উ বাদকার আরও গোষক। | 

€৬) আক্মার নির্সিনেষ দিন কেবল পরণাম্ম।র স্পহভট হুয়। সে মিলনে 

বাক্য থাকে না। জলে জলের মিলন, অগ্রিতে অগ্মির মিল;নর যায়। মিলনের 

রআর কে কোন্টা, তাহার কে।নই পরিচয় থক না। সে মিলনের জন্য অন্য 

কটা ক্ষেত্র বা অন্ত;করণরূগ মধাস্থর *আবশ্ধক হয় ন। সে মিলন 'শ্বদ্ধজ নহে, 
[ারমর্থক। কামেই সে মিলনে জ্ঞ।তা.জ্ঞেয়র প্রভেদ থাকে না। তখন ব্রহ্মবিদ 

(হইয়া যান। "'্রঙ্গীবিদ, ব্রদ্ষেব ভবতি” | 
* ১ ৮. ০ এরারাহরারারার। - শসা” পারার 

কহ 



৩৪ আত্ম বিজ্ঞান । 

দ্বিতীয় স্তবক। 

অস্তকরণের কার্য । 

তুমি পুর্বে দেখিয়াছ যে, তোসার ইন্দ্রিয়দবারা সংগৃহীত বহিঃপদার্থের 

ছায়া ব্যতীত, প্রকৃত বহিঃপদার্থ তুমি জ্ঞানগোঁচর করিতে অক্ষম । 
তোমার বে পদাথজ্ঞীন, তাহা তোমার ইন্ড্রিরের বিকারদারা বিকৃত, 

ইন্্িয়ের শক্তি ও স্বভাব দোষে দূষিত। তোমার সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানগা 
বিষের ছায়াই বহিজ্জগৎ। তোমার কামল রোগ হইলে ভোলার 
বহির্জগংও হরিদ্রীবর্ণের | 

সপ্রণিধান হও আবার দেখিবে যে, তুমি যে শুদ্ধ স্কুল বভিজ্জগতের 

সহিতই তাদাজ্মাধারণে অসনর্থ, ভাভাঁও নভে। সুক্ম বে আঁকাশ বার 
আদি, তাহার ঘহিতও তাদাক্সাধারনে অক্ষম । ন্তাহাদিগকে যে ভুমি 
জান, সেও তোমার তদ্বিষয়ক অন্যঃকরণবৃত্তিদ্বারা। ভোমার কমল 

রোগ. হইলে, ভাহারাও তোমার নিকট হরিদ্রা বর্ণের ভয়। আনা? 
যদ্রিও শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটা ঙ্গ উপাদানদ্বারাই ভুদি 

বহিজ্জগৎ্ৎ জী।নতে সক্ষম, তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ পাচটী বৃহিঃসুঙ্গ 

গ্ভতের সহিতও তোনার মিলন হর না । উহাদিগের উত্তেজনায় উৎপন্ন 

তোমার অন্তঃকরণবৃপ্তিনাত্রই তোমার জ্ঞানের বিষর হইতে পারে। 

সেই বৃত্তির সহিতই তোমার চৈতন্য ভাঁদাম্মাধারণ করিতে পারে! 

কাজেই তোনীর জ্ঞাঁনক্ষের অবশ্ত তোমার অন্তঃকরণই হইবে। অস্টিএব 

অন্তঃকরণের এক কাধ্য, হোম বাসনার চত্রিভার্থত1 জন্য বহিঞ্জগং 

হইতে, ফভামার ইচ্ছরয়। তোমার কুর্ববল চৈতন্তের গ্রহণৌোপঘুক্ত বহির্বিব 

সংগ্রহকরণ। 

আবার দেখিবে বে, ভোনার অন্তগকরণ যেরূপ তোমার ইচ্ছান্ 

বাহির হইতে বিষন্ন যংঞাহ কিয়া তোলার বাসনা চরিতার্থ করে, 



অন্তঃকরণ ও বহির্জগণ্ড। ৩৫ 

তন্রপ আবার তোমার ইচ্ছার অভাবেও তাহার স্বীয় প্রবৃত্তির বলে 
তোমার সুপ্ত বানা জাগ্রৎ ও চরিতার্থ করিয়া, তোমার ইচ্ছা ও বাসনা- 
শক্তি বৃদ্ধি করে, এবং অনেক সময়ে তাহার স্বীয় প্রবুতিদ্ধারা তোমার 

ইচ্ছার সতিত ছন্দ বাধাইয়া ও, তোমার ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধিকরে। আবার 

তাহার ন্বীর শক্তির স্বভাবদারা তোমার শক্তিরও স্বভাব পরিবর্তন 

করে। এই রূপে অন্তঃকরণ তোমার ইচ্ছা ও বাসনা শক্তি বাড়াইয়। 

তোমাকে অধিক সুচেতন ও কার্শাক্ষম করে, চৈতন্য প্রকাশে শিক্ষা 

দেয় এনং তোসাককে নানাক্ূপ আস্ক্তির অধ্ধীন করে। 

রা $) তৃতীয় স্তবক | 

বিঃ স্ষক্ম ও কারণ জগৎ । 

এখন ডুমি দেখিলে বে, ভুমি প্রকৃত বতির্জগৎ দেখিতে বা সেই 

ভু শক্তিদ্বারা উত্ভেজিত হইতে অক্ষম । অন্তঃকরণের সাহাধা 
ব্যতীত এ দুইটার কোন প্রক়োদনই তোমার 

বভিজ্ঞগতের দ্বারা সাধিত হয় না। না হইবার 

কারণ কি? যদি সুক্ষ জড়ের সভিত তোমার চৈতন্তের তাদাত্ময- 

ধারণের শক্তি থাকিবে, তবে কেন না হইবে ? তোমার অন্তঃকরণের 

নাঁতিরে বে স্ক্স জগতের অস্তিত্ব নাই, একথা অনুমানবিরুষ্ । বাহিরে 

বখন হুল জগতের প্রকাশ আছে, তখন ক্স জগৎ অবশ্ত থাকিবে। 
& রা কারণ 'শতীত কোন্ কার্ধা হয়? »স্ক্জ ও কারণ না থাকিলে স্তুল 

কোথ ঠ আসিবে? 'অভএব এই দৃশ্ঠমান স্কুল বহির্জগত্রূপ 
কাগোর স্স্ম ও কারণ অবশ্যই থাকিবে । কার্য প্রকাশ হইলেই বে 

€ 

কারণের নাশ হর, একথা অলৌক্তিক। যে পরিষ্বাণ সংগ্লেবণশত্তি- 

্? 

কগয € কারণ জগৎ । 



৩৬ আজম বিজ্ঞান 

দ্বারা কারণসমষ্টি মিলিত হইয়া কার্্যরূপে প্রকাশ পায়, ততৎপরিমাণ 
বিশ্লেষণশক্তি প্রয়োগ কর, আবার দেখিবে কারণ কারণই রহিয়াছে, 

: কার্য্যপ্রকাঁশ অন্তর্থিত হইয়াছে । প্রাকৃতিক সংযোগের ত কথাই নাই ; 
তাহার কাধ্য কারণ সর্বদাই অংশাংশিভাবে উভয়ই বর্তমান থাকে, 
অনেক সময়ে পৃথক রূপেও দেখিতে পাওয়া যায় । তবে রাসায়নিক 

ংযোগবিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্ত রাসারনিক বৈজ্ঞানিকের। 
একবাক্যে বলিবেন যে, রাসায়নিক কাধ্যদ্বারাও, মূল কারণের নাশ 
হয় না। উদ্জান অম্রজান-সংযোগে যে জলরূপ কার্য্ের উৎপত্তি হয়, 

উপযুদ্ধ" শক্তিগ্রয়োগে সে কার্য নষ্ট কর, তবে আবার দেখিবে থে, 

জল আর নাই, যে উদ্জান ও অন্রজান হইতে জল প্রকাশ হইয়া- 
ছিল, সেই উদ্ছান অগ্লজান মাত্রই আছে। সপ্রণিধান হইলে দেখি বে, 

জলের ন্যায় জগতের বাবতীয় ভাঁববিকার শক্তির খেলা। 

শক্তি যে শুদ্ধ আকর্ষণ বিকর্ষণ চাঞ্চণা কম্পন দ্বারাই জগতে পরিচিত, 

তাহা নহে । ইহার আবরণ, বিক্ষেপ, জাঁডা, 'ও প্রকাশ গুণেরও যথেই 

পরিচয় আছে। এই আবরণ নিক্ষেপ জড়ত। 

গুণেই, জামর। প্রস্তরকে প্রস্তররূপে, লৌহকে 
লৌহনূপে দ্রেখি। উচ্ভাদিগের থে একীভাব, 

উহাদিগের ঘে কাঠিন্ত, তাহা বস্থপত নে, শুদ্ধ শক্তির এই আবরণ-গুনে, 

এই জড়ভা-উৎপাদন-গুণে ।॥ উনার পরিচঘ্ এখন পাশ্চাত্য বিদ্ঞান 

পাইয়াছেন। এখন পাশ্চাভা বৈজ্ঞছানিকেরা একবাক্যে বলেন বে, 

এই প্স্তরাদিপ্রপঞ্চ, ₹ ভূমি বে রূপ স্থুল দেখ, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা তদ্রপ 
স্থল নহে। থে ক পরমাণুসমষ্টি সযোগে ইহার একীভাব ও কাঠিনা, 

প্রকৃত প্রস্তাবে সে পরদাণুগুলি একের সহিত অন্তটী আদৌ সংযুক্ত 

নহে । উহাদিগের পরস্পরের মধ্যে অনেক অবকাশ আছে। এবং 

"সই ভাবকাশেরমধ্য দিয়া স্র্য্যের আলোক প্রবেশ করে। অতএব 

শভি'র কবা। জড় 

* জগত । 



শক্তি ও জগৎ । ৩৭ 

দেখ, লৌহ প্রস্তর আাদি তুমি যেরূপ জড় ও কঠিন দেখ, উহ! 
বস্থতঃ ভদ্রপ নহে। শক্তিগুণেই উহার প্র জড়ত্ব ও কাঠিন্য। কাজেই 
শত্তির যে এ গুণ আছে, তাহা তুমি অস্বীকার করিতে পার না। শব! 

গ্রকাশও এখন শক্তির খেলা বলিয়াই স্থির হইয়াছে । অবশ্ত এই 

জড়ন্ব আর সঙ্কেটরপ আকর্ষণ মূলতঃ একই কথা । তবে কাধ্যতঃ 

উহারা প্রভিন্ন। কঠিনাত্মক জড়ত্বকে আকর্ষণ হইতে কে না৷ পৃথক্ 
ভাবে দেখেন ? 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীলোকে আমরা শক্তির প্রকাঁশগুণেরও এখন 

পরিচয় পাইয়াছি। কারণ, প্রকাশাম্মক যে হুর্যের আলোক? ৪ শুরু 

রুষ রক্তাদি বর্ণ, ততসমস্তই যে শক্তিজাত (৭), শক্তির কার্য, বস্ত- 
গ্াত নে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইহ! স্থির করিয়াছেন । ্ 

'অহএব, পাশ্চান্য বিজ্ঞান প্রসাদে আমর! এখন স্থির করিতে 
“রি খে, স্ুঙ্গমজগতের অস্তিত্ব প্রকৃত প্রস্তাবেই আছে। বরং সেই 

ই প্রকৃত শেষ্টভর জগ্ৎ। আমরা যে স্থলজগৎ দেখি, তাহ! 

*(ক্তজাত ভ্রান্তির আধিক্য মাত্র । 

আবার, কারণ ব্যতীত বে কাষ্যে্র উৎপত্তি হয় না,এ কথাও বিজ্ঞান- 

লঙ্গত। কাজেহ সেহ শঙ্ জগতের? মেকারণ জগঙং আছে, এ কথ অস্বী-: 

কাধ্য নহে । আমরা যাহাঁকে পরমাণু বলিয়া জানি, 

ভাহাও শক্তির এই জড়গুণের গ্রকাশ হওয়! অসম্ভব 
কি ?? জড়গুণ মখন পরম্পর অসংসুক্ত ও 'অবকাশপিশিষ্ট ক পরমাণু 

রাশিকে লৌহ প্রস্তরাদিবৎ স্থল কঠিন*একীভাব প্রদান করিতে পারিল, 

কারণ জগত । 

(4) এ বিজ্ঞ।নবিধ্ষারের ব5 পৃ প্রাচ। বিজ্ঞান বলিয়।ছেন যে সন্থ রজং তম? 

শির এই তিন গুণ। সত্ব প্রকাশাত্মক? বচ্ছ ও স্থির, রজঃ চঞ্চলাক্মক এবং তমঃ 

আবরক সন্কে।চক ও জড়। আবরণ বিক্ষেপই শক্তির আদি প্রকাশ । জড় সক্কেচাত্মক 

এই তমোগুণের কার্যেই আম।দিগের নিদ্রা, তন্দ?, আলম্ত। মোক আদি। 



৩৮ আত বিজ্ঞান। 

তখন সেই জড়গুণ পরমাণুকেও সেই পরমাণুভাব দেওয়! অসম্ভব কি? 
প্রস্তরকেও যে গুণে আমরা অখগ্ডজড় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, পর- 

মাণুতেও ত সেই গুণেরই পরিচয় । পরমাণুকেও ত আমরা এ বৃহৎ 

একীভাবাপন্ন জড়ের নায় ক্ষুদ্র একীভাবাঁপন্ন জড়রূপেই দেখি । যাহ! 
হউক,-_-পরমাণু প্রকৃত প্রস্তাবে খগুনবোগা হউক, আর নাই হউক, উ। 

অপেক্ষা আরও ক্ষু্রতর জড় পরমাণু থাকুক "আর নাই থাকুক,_উহা! থে 

কারণজাত, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নাহ । অতএব কধা ত্যাগ 

করিয়। যখন কারণ আন্তহিত হইতে পারে না, কারণের সত্তার যখন 

কার্ষে্র সভ্ভী, তখন ডি ঘে কারণজগতেরও অস্তিত্ব আছে, এ অন্ু- 
মান অসঙ্গত নহে। | ্ 

&ঁ বস্তগত শক্তি হইতে আমাদিগের দর্শনচৈতন্তশক্তি বদি অধিক 

হইত, তবে আমরা প্রস্তরখণ্কে প্রন্তরখণ্ড না দেখির্ী, পরস্পর বিশ্রিষট 
দ্র পরমাগুগুচ্ছ বলিয়াই দেখিতাম (৮)। 

শন | তা ৭ - শাস্তি শীত ০০ ০ শত এ ৯৮ পি পিসি ৪ পপ ৮ পাতি ৭ পিজা ০ পিপিপি পাপী রি আর 

(৮) আয্য বিজ্ঞনম:ত প্রস্তর পর্মাণনিচয় এ শক্তির দ্বার! পরস্পর আকুষ্ট 

তদপেক্ষা প্রবলতর শজিসম্পন্ন, শন্তি পরিতালনে সুদক্ষ, শভ্ডিতন্ব্জেকো নও কক্ির পঙ্গে 

শী শক্তির হ্থারা সেউ আকবণশত্তিকে অভিভূত করিয়া, জলের স্যায়, প্রস্তরের মতবা 

প্রবেশ করিতে পারা অসম্থব নহে । জল  গ্রস্থরের পরম। ণুগত আকরণশক্তির মধ্যে 

প্রকৃতিগত কোন পাথকা নাই । আকমণ বিকখণ পগুতিতঃং সর্ব হত এক । ভব 

গলীয় প্রমাণুগভ আকর্ণের সঞ্জে[১ন বিশ্ষারাণর যে রূপ হাস শৃদ্ধি হইছে দেখা যায, 

প্রস্তস্পরমাএগহৃ' আঁকরনের যে তজপ দেখা যায় না, তাহা ই আাকধদদ্ধয়ে বিফাতিং 
গত পাথকাজন্য | এই বিকৃতি বিশেষেরহ না তারল্য ও কাঠিন্য। উহার জন্য 

এ আকর্ণশছয়ের একের স্থিতিস্থাপকনা-গুণ দুষ্ট হয়, অন্যের হয় না। শক্তিততজ 

সুদক্ষ বাক্তির নিকট তরলকে কঠিন করাও কঠিনকে তরল করা, কিছুই শসাধ্য 

নহে। এ মতে শক্তি-ব্কার মূলতঃ পঞ্চবিধ | সেই পাচ বিকারকে ক্ষিত্যপৃতেজ 

আদি ভুতপপ্ক বাল । উহারাই জডকৃষ্টির আদি। এক্ষিতাপতেজ আছি আমরা 

₹ গুল ক্ষিত্যপতেজ আদি দেখি তাহা নহে। 



চৈতন্য ও জড়ের তাদাত্ব্য ৩৯ 

এখন দেখিলে, তোমার চৈতন্য যে বহির্জগংকে উহার কার্যযক্ষেত্র 

করিয়।, অন্তঃকরণের সাহাধ্য ব্যতীত, সেই ক্ষেত্রেই বিষয় গ্রহণ এগ 

'ব্ময়ের সহিত মিলিতে, পারে না, তাহার কারণ বহিঃনু্ম বা কারণ জগ- 
(ভর অভাব নহে। 

চতুর্থ স্তবক। 

চৈতন্য জড়ের সহিত তাদাক্সাধারণক্ষম | 

আবার ভুমি এ কথাও বলিতে পার ন| বে, চৈতন্য আদৌঞ্জড়ের 
হত তাদাস্বাধারণে অঙ্গম। কারণ তোমার যে আপন চৈতন্যের 

প্রকাশ, সেই প্রকাশই ত এখনতক জড় শক্তি প্রসাদে। এবং এ শক্তির 

পংযোগে আবার তোমার চৈতন্য প্রতি যুহূর্ডেই কাম, ক্রোধ, শব্দ, স্পশাদি 

নানাব্ধপ জড় মনোবুন্তির সহিত তাদাজ্স্যধারণে এবং তংসমস্ত তোমার 

নিকট প্রকাশ করণে, সক্ষম (৯)। 
৫ ০ রর ০ পা 

অব্য €বজ্ঞ।নিক বলেন যে, জুল, সঙ, কারণ, এ তিন জগগৎই নিভা বর্তমান । যে 

শের “য কূপ সামর্থ তিনি জগতর তদন্ুরূপ প্রকাশই দেখেন । তবে স্থলদশীর 

সঃ দশন সংমর্থা না থাকিলে ও, শুঙ্মুদশীর শুলদশন সসর্থ্য হ্থীকাধ্য। 

(৪) ভ্রীবচৈতন্য বহঞ্জঘগহের সভিত তাদান্ম্যবরাদে তঙ্গম বলিয়া যে, চৈতন্যের 

নর্বাবস্থাত£ এ তঙ্ষমতা) ভাহা নহে | ইঙরের এ ক্ষমতা আছে. এং পুর্ণ বিশ্বই 

ত.হহ্রি ধি। উহার চৈহন্য যদ কোন পদার্থে প্রবেশ কঙ্িতি না পারিত, 

কেন পদথের আস্তরের অন্তরে যাইতে অক্ষুম হইত, তবে ত ঈখর সে পদ! সম্বগঃ 

হাহার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধেঃ তজ্ঞ হইতেন। তাহা হুইল তাহার, সর্ববজ্ঞত। 

হ।হার নগ্ণশক্তিমন্তা, কোথায় খাকিত? 1তনি ট্রিক কি করিয়া হইতেন ? 

ভএব শিক চৈতন্য হইতে জীবচৈতন্যেন পার্থক্য মানিতে হইবে । ধশ চৈতস্ 

রর ৈব চৈতন্য প্রবৃত্তিজ (সংক্কারজ )। শান্ত তাহার নিজন্গ। চীব শক্তির 

অধীন। 



৪০ আত্ম বিজ্ঞান । 

পঞ্চম স্তবক। 

অন্তঃকরণ 'ও অহঙ্কার । অন্তঃকরণের প্রয়োজন । 

তএব অন্তঃকরণজাত জড়ের সভিত তোমার তাঁদাক্সাভাব হয়, 

অথচ বহিঃহ্স্ম জড়ের সঠিত ভয় না, তাহার অবশ্য কোন বিশেষ 

কারণ আছে। এখন দেখ সে কারণটা কি। 
অস্তঃকরণের সহিন্র এই কারণ নির্ঘয়জন্ত প্রথমে তোমার সহিত 
জীবাজ্বার সম্বন্ধর ৰ ৰ | ও কাব তোমার অন্তঃকরণের সম্বন্ষের বিষয় জানিতে 

| হইবে। 
নে মস্ে 

তুমি দেখিরাছ বে, তুমি স্বরণ তোমারি শরীরেক্ষিয়অন্তঃকরপাদির 
অতীত, তাহাদিগহইতে ভিন্ন ও টৈতন্তম্বদূপ । তথাপি দেখিবে যে 

সেই শরীরেক্রিয়অন্তঃকরণাদির উপরই তোমার 

আন্মাভিমান। ন্ভাতাপিগের সভিভই  হভোমার 

একাক্মক ভ্ঞান। তভাদিগের সুখে ভুমি সুখী, 
তাহাদিগের ছুঃখে ভুমি দঃখীত ভাভাদগের ক্ষুধাতষগয় তেদাল 

অন্তঃকরণে ভবের 
আত্মবোধ। 

ক্ষুধাহৃষ্ডা, ভাভানিগের প্ররোজনেহ তোমার প্রয়োজন। এবং শপ 
্ লি 

উল্ম্ুতা। ভাহাদিগের জন্যই তমা ্ৈ 

জীবন উতদর্গ। অজ্ঞান অবস্থার কা দরে পাকুক, বিনেকজ্ঞানগ্রনাদে 
৭৯ টু . 

ধু ২১৬ ডি প্র & শ হর চু 

রে উহ। উন তয।গ করিভে অঙ্গন | এই ঘে তোমা অনান্মক শর 
্ বু 7 ও 

দিতে আন্সজ্ঞনে, যাহার জন্ক ভুমি উহ্াদিগের 
আহক! । 

প্রয়োজনসাপনজন্ক সতত বাশ্ত, উহাদিগের 

বিকারে বিকুহ, ভাভারই নাম অভঙ্ক। 

প্রতিলোম পরিণামের সাহায্যে অন্তরখী চিন্তা-ধ্যোন)-বলে অন্ত; 



অন্মিত। ও অহঙ্কার | ৪১ 

করণ বৃত্তির সহিত সন্বদ্ধ বিরহিত করিলে, তুমি দেখিবে যে তোমার আর 
িরাননা রর এ অভংজ্ঞান নাহী। উহার পরিবর্তে অন্মিতা”- 

রূপ শুদ্ধ এক নির্বিশেন অন্ফুট আছি” সস্তা 

মারের চৈহন্ত রহিয়াছে । শ্খন তোমার চৈতন্যের কেব্ল স্বসন্তারই 
উপলব্ধি মাত্র থাকে । চৈতন্তের নিকট তখন অন্য সম্ভার প্রকাশ থাকে 

ন। | তুমি" “ইহা” ভাবও থাকে না। কাজেই কর্তৃত্ব ভোক্তুতব জ্ঞাততত্ব রূপ 
অভিমান থাকে না। আপনাহইতে ভিন্ন করণায়, ভোগ্য, জ্ঞেয়, 

বিষর জ্ঞান ন| থাকিলে, এ সকল অভিমান উদয়ের অবকাশ কোথায় ? 

এই জন্যই তখন “আমির' ও পরিস্মুট জ্ঞান গাকে না। “আমি+তু একটা 
পথকৃত্ববোধক শব্দ মাত্র । অন্তের সঠিত পৃথকৃত্বরূপ সন্বদ্ধ দেখান 

সাত্র্ট “সানি? জ্ঞানের কার্মা । আন্টান্ত বিশেষ জ্ঞানের ্তার ইহাঁও একটা 

৬1 

২ ০ টা হিয়া ০১ হরির তার 4 / বশেষ জ্ঞান মার । অহএস এ পরিষ্ফুউ আছি, জানোদয়ের পুর্বে, 
রনি এ টু হি্বিং এ রি বিডি 1 

দ্র অপরিস্ুট, দিশকালদস্থপরিচ্ছেপের অভীত, রকিবল এক 
রর ॥ ০৯ চি 13৯ 3 সপ রা ৯ ৬ ত্র বে ০ - সস সি, ১১ পর আলু ১১), ভাশমাতত খাকিলার কদা। কাব্নাভাকব ভখন আঅহঙ্গাহ 

শগাখজপ কার উতপি ক আঅষ্ঠমনি শরুদী | হহ 'অন্মিতাই” এ অহং 

ে'নের মুন। 

নেয় ভোগা করণায় বিয়ের জ্ঞান, ভুমি? ইহা? 
ভন জ্ঞান কাঁঁজহ এখনই জীবের পরি- 

শট 'আদি' জ্ঞানোদর়ের অব কাশ /স্তধনই “আমি' 
০০ 

ইন । অন্থান্ঠ বিষরের স্ এ আমি উ ও ভাঙ্গার একটা পল্লিচ্ছিন্ন বিষয় 
| ৫৭. শিসুর তি মাত্রহ সঞ্কোচনাক্মক*আবরণের 

হই হতানের।বষয়। ৪ ০ _ ৪.8 
কাজেই পারনি ফল। এ সঙ্কোচনই জড়ত্ব। কাজেই বিষন্ন 

ব:করণ-পাত াত্রই জড়ম্বভাব। আমর! 1 দেশিস্াছি যে আমা- 
(বেষ। 

দিগের সমস্ত বি্ষর জ্ঞানই অুন্তঃকরণ-ক্ষেত্রজাতঞ। 

ৰা 



৪২ আত্ম বিজ্ঞান 

কাজেই এ “অহম্” বিষয় জ্ঞান সেই ক্ষেত্রজাত | সেই ক্ষেত্রজাত সমস্ত 
বিষয় প্রকাশের নামই বৃত্তি, কাজেই অহঙ্কারের নামও বৃত্তি। অতএব 
দেখিলে, যে অহঙ্কারের সহিত তোমার একামক্মভাব, সে অহঙ্কার তোমার 

জড় মনৌবৃত্তি মাত্র । এই জন্যই ইহার নাম অভিমান বা মিথ্যাজ্ঞান, 
যে জড় প্ররুতিতঃ আজ্ঞা নহে, ্ভাহাতেই আম্মা! বলিয়া ভান। 

অন্তঃকরণজাঁত সমস্ত বৃর্তিগুলি সবিশেষ হইলেও অন্যানা বৃত্তির 

সহিত তুলনার এ' ভহম্ বৃত্তিটী নির্বিশেষ। দেখ, ও।ত্যেক দিনে, 

ও প্রত্যেক মুহূর্তে, ভোমার অন্তঃকরণে তোমার 

চি হা শা জয় ভোগা কত কত বিশেষ বিশেষ বৃস্তি, 

শেষ। এক একটী করিয়া উঠিতেছে, আবার যাইতেছে, 
আবার নুতন নূতন উঠিতেছে, কিন্তু তোমার এই 

অহম্রূপী, আমি-অভিমানী, চৈতগ্য নির্বিশেষরূপে উহার প্রানোকটী- 
তেই অন্তন্যাত রহিয়াছে । 'অপর বুন্ভিগুলির পরিবর্তানে, 'এ অহমবুদ্ধির 

আর পরিবর্তন ভইতেত্ছ না। ভিদি গত কালের কথা মানে করাতে 

পারিবে, ততকালের নাধো কোন দিন কান কাজেই তোমার এ বুদদির 
হার *'কিগত গুণের লা তহরি সঙ্গত ্খ "অভাব দেখিতে পাউলব নং । 

ট 
্ 

5 টা এ 

বিষয়ের 'অননতি, উন্নতি, পরিধর্ভন) হইতে পারে। বিস্কুইভার স্বাভংবিক ই 

নি 

যে'অভিমান জীভ আছে, মেই 'অভিথানভ চিরকাল রহিয়াছে | তমার 

নার জ্ঞান ভোগাদির যত কিছু আন্ত হভামার তত 
ঈহ।চ অন্য পুর * ৃ 3 
টংপদক ।*ইহ; কাম রাগ ও দ্বেবঃ €গামার সহিহ তংদমন্তেরহ 
জড় বলিয়। জীবের সন্ধন্ধ, এই জভিনানাস্মক অহং চৈতভচ্য দ্বারা । এই 
ঘিডপ্েলন। 5 অহ চৈতন্তের পলেষট, তুমি ন্তোমার অন্তঃকরণ 

ছার) যাবতীয় কাঁশ্য লইতে সক্ষম | ইহার বলেই ভোমার অস্থঃকরণ 
শরীরেন্দিয়াদির নিয়ামক | এবং ইহার দ্বারাই তোমার আত্মার চৈতন্য । 
হ্কাজেই ইহাশ শ্বভারই তোমার আত্মচৈনগ্যের স্বভাব, ইহার প্রবৃত্তি 



অহঙ্কার ও আত্মা | ৪8৪ 

তাহার প্রবৃত্তি, ইহার দোষেই সে দোষী, ইহার শুণেই সে গুণা। ইভা 
পরিচ্ছিন্ন, জড় স্বভাবের । ইহার স্বন্ধ শরীরেক্্রিরাস্তঃুকরণের সহিত 

বলিয়া, তোমার আত্মচৈতন্টের সন্বন্ধও উভাদিগের ডি তোমার 

অন্তরঃকর্ণজাত এই অহংবুত্তিই ভামার আহ্মটচৈতন্যের উত্তেজক 

বিধায়, শরীরেক্দ্িয়াদির প্রয়োজনেই তোমার আমটৈতন্তের, তোমার 

আগ্কার, প্রয়োজন। টহাদিগের প্রয়োজন উভাদিগের স্বজাতীয় 

জড় পদংঘৈ৫ে বলিয়া, ভোমার আত্টৈভন্যের প্রয়োজন ও সেই 

জাড়। জড়াবস্থায় নথন অভংবুত্তিই তোমার আত্মচৈতান্যেন এক- 

সীত্র উত্তেজক, তখন ইহার প্রয়োজন ভিন্ন সে চৈষ্তন্সের পৃথক্ 

কোন প্রয়োজনের প্রকাশ থাকে না। এ চৈতন্য তখন জড় অহং- 

বৃত্তির সহিত নির্বিশেষদপে এক। তখন আম্মায় ও জড়াভি- 

গানাম্মক অভ্ং জ্ঞানে কোন প্রভেদ গাঁকে না, উভয়ই এক। এই 
নির্ববিশেষ একত্ব নীচ জন্কতে যেরূপ দৃষ্ট হয়,মানবে 

টা ০ রে ভদ্দপ হর না । মানবে এ জড়াম্সমক অহং অভিমান 

প্র রিচয়। হইতে চৈতন্তের পুথক্ স্বভাবের পরিচ্গ পাওয়। 
বার়। দেখা যায় দে অতঙ্কারের ম্যায় চৈতন্তের 

পক আাস্মজ্ঞান শরীরাদি জড়ে নহে্তাভার আাম্রজ্ঞান জ্ঞানানন্দেচ্ছার | 

ভাতার এষ প্রক্তিতঃ জড়সঙ্গে নহে, জ্ঞানানন্দ স্, স্কিতে, এবং তাহার 

প্রন স্বার্থপরভায় নহে, পরার্থপরতায়। 
দি: প্রশ্নোজন সসীম জড় পদা্ধে। সেঁঁপদার্থ বাহু 

হত স'গ্রভ করিয়া আনিতে হয় এখং তদ্দবিষয়ে এক বাক্তির স্বার্থের 

দিরটনিদানিরার সহিত অন্য ব্যক্তির স্বাই্থরও বিরোধ ঘটে। 

প্রকাশের পার্বকা। কাজেই এরূপ আদান, সংগ্রহ, প্রবুভি, স্বাথ- 

এই'কার শ্বাপর।  পরতাক্রক। ইহাদ্বারা স্বাথপরতার উৎপত্তি ও 

বুদ্ধি হয়| কিন্তুজ্ঞানানন্দের দানেই স্কত্তি, দানেই বৃদ্ধি। কাজেই উহার 



৪৪ বজ্ছাঁন 

আত্মপ্রকাশ পরাথ দানেই প্রয়োজন। এই জন্য উহার গ্রয়োজন 

০০ সাধনে পরার্থপরতারই বৃদ্ধি । 

মি বল, জ্ঞানের যে দানে বৃদ্ধি হাহ]! বুঝিলাম, কিস্ত আনান্দর বে 

দানে বৃদ্ধি, এ কথ! কি করিয়া শ্ীকারকরি ? দেখা যার, আনন্দ সুখে, 

এবং সুখ আস্বাদানে। কজেই আপনার আস্বা- 
দন দ্বারা যাহার সুপ্তি, তাহাকে স্বার্থপরতার উৎ- 

' পাদক না বলিয়া, পরার্থপরতার উৎপাদক কি 

করিয়া বলি লব? ইহার উত্তর এই, তুমি প্রণিহিতচিন্ত হইলে দেখিকে 
জড়নবন্ধজ সু যে" আস্বাদনাস্মক এ বে সুখ, প্রকৃতপ্রস্তাবে উভা। 

কামাত্মক। হহা মাত্রাম্পশজাতভ, বিষয়ের সভিত ইক্ছ্রিয়ের সন্থন্ধ- 

রর ৪৪ না জাত, সংঙ্কারজ জড় সুখ মা । এ সখ ক্ষণস্থায়ী, 
অনিতা ভাগমাপার়ী । হন মানাবের ত্রমোন; 

র্ নর ১৯ ৮০০, 

তির উপ লঙ্গা করিলে দে খাব থেঃ এত বিষয় ল্গম্ম কেবল অং গ্ক।রের 

আনন্দ । ইহা 

দানে বুদ্ধি। 

কাধা মার! উন্নত চৈতন্যের ইহাতে প্রকৃতি নত, বর অগ্ুবুত্তিরত 
পরিচয় দু হর; কাছেই বুরকিবে বে এই বিধন্ুঙ্গপদ্টা, প্রকৃত 

রি পুত 2 ৫ ৫ 

আত্ার পন্ম *-ই, এবং বিষয় সন্ধকজ সখ ও জাগার স্থ নাভি, আক্দার 
৮ ৫ .. শু শর্ত তি হত নি কা দাগ ০৩৩ তপতি পল 28455 

স্সথ স্বাভাপিক। ভাজার নাম শান্তি! ভাহতি আনন্দ । সে শান্ছি আগ; 

স্কক নভে, নির্বরিশেষ, বিবয়সন্বদ্ববিরভিত | তাহার উত্পাদনজন্ত কোন 
[যন হদয়ের সব 

ৈ & $ 

তা পাক ৮1 র-- ্ নিন ররর নর কিন [নন্দ শ্বন্ত-. জড় লক্ষোচভাব নষ্ট কর হবে দেখিবে, দে শান্তি 
ভাহার প্রক!শ প্রেম মি . 

আপনা হইতে জদয়ে সপ্রকশ। তাহার সুতি 

শান্তিবিত্রণূপ প্রেনে | বিশুদ্ধ চিতের প্রকাশে বেরূপ চৈঠন্তভাবের 
সস 

ডা 
উদয়, বিশদ, জনন পাশে /সইরূপ প্রহাভাত্বর দন | এ উভয় ভা (বই 

ডি 

গেম নিদর্থ)  সর্ধপ্রকার্ দাধবিরতিভ । অন্যের নিকট জ্ঞানাননদ 

* প্রকাশ করিয়া, তাহাকে জ্ঞানানন্দিত কর' 



কাম ও শ্লরেম। ৪৫ 

গাত্রই ইহাদিগের প্রয়োজন । প্রকৃত বিশুদ্ধ প্রেমিকের (১০) আপন স্বার্থ 

দৃষ্টি কোথায় দেখিবে? প্রেমের বে স্বার্থদৃষ্ট 

তাহার নাম কাম (১১)। সে কাম প্রেমের মুল । 

নাহ! জড়াম্মক অহংপ্রবৃত্তিজাত, কাঁজেই জড়ভাবাপন | গাবখী এ 778 

(১*) এই প্রেম ওজ্ঞান প্রকাশ উভয়ই আম্মার প্র4ত ন্ঘভাব। “প্রিয়ং 

কাম প্রেম নহে। 

তই সমর্থিত 

হইয়াছে । কারণ সত্য গ্েরাগ আম্মার স্বভাব এবং সতোর অপলাপ যেরূপ আন্মদ্বতা, 

কয়াৎ সতাঃ জয়াৎ সা ক্রয়াৎ সভ)মপ্রিয়ম্”, এই শান্ছোক্ি ছ।রা এম 
ঁ 

প্রেমও কদগ আস্মার স্বভাব, প্রেমের অপলাপঞ্ হন্ধপ আস্মন্বতা। এই উভয়ের 
মধ্যে প্রেমাম্ক আননাই গতের প্রকৃত রক্ষক। আনন্দ ন! খ[কিলে কৈউজরীবনের 

প্রত্যাশী হইত? এই কারণেই প্রিয় উদ্ভি দার কোন জবের শানন্দ ভাবে আথাত 

কর। জাবতিংসাপ পাতক । 

শাবার এঠ অপ্রিয় ভাষণে বক্র নিজের মনও প্রেমভাব নষ্ট হঠয়। বিদ্বেষভাবের 

এরম হয়। ক।জেই 5হ। তাহার আ।:আ্মান্রতির বিদ্বকর | প্রেম পরার্২পর | জ্ঞানের 

91য় ইহার দ্নেই বৃদ্ধি। আবার জ্ঞানদানে যেরূপ অন্যের উপকার না হইলেও, 

পালন জন দাতার উপকার 'অবগ্যন্তাবা, প্রেমদানেও ভন্গপ। যাহার ভালবাসা 

ছার, ছণন্য তাহার উপর শিদছিষ্।ব প্রকাশ করিলেও, তন্ারা তাহার মনে বেিদ্ধেষ 

হাতবর উদয় হইবে না। কারণ বিছ্ছ্ম তাভার ম্বভ।ববিরদ্ধ। বিদ্বেষের অঙ্কুর যখন 

'£+»র মনে লাই)ভখন কোল কর শবলম্বনে অন্যের বিদ্বেষ ভাভ।র মনে প্রবেশ করবে» 

এ পাপ নানু আল্মায় শ।ছ্িভ'ব, ও চিন্তে প্রনন্নত।, মদ বিরাজমান খাকে । কাজেই 

'ভাহার দিক পারত্বিক উভয়বিকিরহ ৮৭ | চিন্তের প্রসনভ।ব লাভ কারিতে পারি- 

লেইজবের দুক্তি। এই ভাব প্রাপ্তি জন্থই ঘাবভীয় ধণ্মচ্চা |» 
(১১) আঙুর উন্নতিসহক।রে পরে ৪কাম প্রেমের মল বলিয়া ছেয় হইলেও, 

জডতিমাশী মাক্স।য় এই কাম ভবের ছার।ই প্রথম প্রেমভ|বের উদ্বোধন পা ধিত হয়। 

বে অহ্ং অভিমন জন্য অনাস্মক শরীরেলিয়াদিতে তোমার মাস্মবোধ, সে অভিমান 

গশ্য তোম।র পুত্রদির অনাম্মক শরীরাদির সহিত তোমার প্রেম বন্বদ্ধ কন ন। হইবে” 

আবার জড়াম্বক অহং হুত্রগৃহাত শক্ষিারা যে প্রেমের চেতন্, মে প্রেমেই বা জড় 

কেন নাখাকিবে। এবং নেই কত্র বহাত ঘখন তুমি বহিশ্রিজত্হাণ অঙ্গম তখন 
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মানবের আত্মোন্নতির উপর লক্ষ্য করিলে আমর! দেখিতে পাই যে, 

আত্মচৈতন্ঠের স্ফুক্তির সহিত জ্ঞানানন্দের বিষয়সম্বন্ধ ক্রমেই সুক্সতা 

_... পায়, ক্রমেই ত্বাস হইতে থাকে। যে মহাত্মা 
ভিডি আয্মোন্নতির অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ধাহার 

আন্মোন্নতির উপরই দৃষ্টি, জড়ে অহংবুদ্ধির কথা 

দূরে থাকুক, বিবয়সঙ্গবিরহিত যে অন্মিভাত্মক অহঙ্কারের মুপ বুদ্ধি, 

সে বুদ্ধিকেও তিনি দ্রণা করেন। সে ধুদ্ধিকে৪ তিনি পূর্ণগ্রকাশস্বভাব 

সর্বসঙ্গবিরহিত মান্সার নরন্বাভাবিক সস্কোচভাব বলিয়া হের জ্ঞান, এবং 
অস্তার্নাম্মক অভিমান, বোধে ভাগ করেন। 

কামছুক গুণ। করিলে ত তোমার প্রেমভার উদয়ের আশাই থাঙ্চিবে না। অভহএব 

প্রেমভাব ল।ভজন্য কামভাব জড়াভিম'নী বের গঙ্গে প্রথমে অব হিঠকর 1 এবং 

এ প্রয়েজন সাধিত হইলে পরে অহিতকর। কামে বিচ্ছেদ আছে, পুত্র কলএ ম.রলে 

বিষম শোকজ।ত রেশ আছে, বলিয়। আনময়ে উর চাগেচ্ছ। বা পুঙজিলন কামনা 

ন] কর! ব। তাহ!দিগকে ভাল ন। বাসা, আন্মোভর বিন্ুকর । নগর ভার শরী- 

রাদি অনান্সে আম্ম।ভিমান এ বিচ্ছদ[দির আনা ক্রেশের প্রাক 
লাভদ্বার| সেই মিথ্যা অন্তিদান নষ্ট কর. ভবে ১ বির নাক্কারও নষ্ট হইলে, তঙ্জাত 

ক্লেশের৪ শান্তি হইবে, এবং তোমার প্রেমের জড়াগ্রক কাম ভাবও চলিয়া বাবে! 

এই উপায়ই নংসারীর পক্ষে আযমলাভের, আয়্ানন্দ পাবার, একমাত্র কুগম উপায়। 
আজ্স।র জড়ভাব নষ্ট করিয়া তাহ'র চৈঠম্াপ্রকাশজন্য প্রবুত্তিমাগ । এই মাগে 

জ্ঞান ও প্রেম উত্ভুয়ের উদদ্বাধনই জবের ক্বা। বই উভয় ভ।ব উদ্বদ্ধ হইবার পর, 

যে প্রবৃত্ভিদ্বারা উহার উদ্বোধন, সেই প্রবৃত্তে্রাত চাঞ্চল্য বিষয়সঙ্গলিপ্সাদি যে জড় 

উহাতে থাকিবে, দেই জড়হ নয নষ্ট করিয়া, উহাদিগের বিশ্প্ধি সাধন জন্য, শিবু. 

মার্গ । নে মাগে প্রেমান্মক ভঞ্তি বাজ্ছান ভ্হার কোন এক শত্র খ্রহণেউ জীব স্বীয় 

উন্নতি নাধন করিতে নক্ষন। কারখ এ উভয়ই তখন এ্রনূদ্ধ এবং এ উহয়ই তখন 

একাজ শর । কাজই এর শেশদ্ধত।য় উভয়ঠ বিএদ। হইবে । এবিসি নৃজ্ঞ! 

বীস্তরের বিছার্যা | 



অহঙ্কার | ৪৭ 

অতএব অহঙ্কারের স্বভাব, তাহার প্রবৃত্তি, তাহার কাধ্য, চৈতন্যের, 

স্বভাব, ইহার ইচ্ছা, ইহার কাধ্য, হইতে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। মানব-অহঙ্কার, 
সঙ্কোচপ্রিয় অজ্ঞান জড়াম্মক ও আবরণস্বভাবের, এবং মানব-টৈতন্ত, 
প্রসারণপ্রিয় জ্ঞানানন্দাত্মক ও প্রকাশস্বভাবের। এই জড়ম্বভাবের 

অহঙ্কার জন্য মানবোন্নতির বে অনেক বিদ্ু হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে 

পারেন । আমাদিগের যত প্রকার স্বার্থভাব এবং তন্ুলক বত প্রকার 
পাপামক্চি, দত প্রকার কুকার্পা, বত প্রকার অন্থ্দারতা, বত প্রকার 
ঠিতকর চাঞ্চলা ও জড়তা, ভংসনস্তই এই অহং অভিমানের দোষে। 

তবে ভাহ1 বলিয়া কি অহঙ্কারকে দ্বণা ধ্জীবে ঁ 

ক্ষ তোমার অনেক পাপ কার্যের সহায় ও উত্ভে- 

জক ইইউলেও বেদন তুমি চক্ষু্ন উপকারিভা অন্থী: 
₹'ব করাতে পার না এবং চক্ষুর ব্যবহার তোমার ভাগ করা অকর্তবা, 
*দপ এ অহঙ্কার ভোমার অপকারের হেড হইলেও ইহার উপকারিতা 

এঠল্ারের গে 

তন কাছা । 

%ন অন্থীকার করিতে পার না এবং টাকে ত্যাগ করা তোমার 

কর্ণ । চক্ষু না থাকিলে যেরূপ দশনজ্ঞানের অভাবে তোমার 

ও।স্ুণ এব বাঘা হইভ, ভজপ অহঙ্কার ন। থাকিলেও চৈতন্তের 

তাৰ ভোমার মামা আজ্ঞানাবৃত জড়ভাবেই থাকিত । তোমার আত্ম- 
টৈতগের ডন বাহির হইতে তুমি যত ক কচু শক সংগ্রহ কর, ততৎসমস্তই 

এই অহহ্াররূপ স্তরের সাহ্যুষ। , এই স্ত্রের 
স্পচিত্র দ্বারাই ভোদার আত্মার সহিত অচিদাঁত্বক জড়ের 

বন্ধন। ইহাই তোঁমার চিদচিতের গ্রস্থি। তোমার 
২যত কিছু প্রবৃত্তি, ততসমন্তই এই কত্রগ্হীত ঈক্কিজাত | ইহার 

15৬ ভোন'র তাদাযমা জ্ঞান বপিরাই, এই কুত্র অবনগ্ধনে তুমি তোমার 
অন্তঃকরণজাত শক্তিগ্রহণে সমথ, এবং রা শক্তি জন্তই তোমার নিকট 
তামার মামার ক্রমপ্রকাশ এবং তোমার উন্নতির ও স্ক্তির আশী। 
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সপ্রণিধান হইলে দেখিবে যে, জ্ঞানের শৈশবাবস্থায় এই জড়াভিমান 
জীবের চালক হইলেও, প্ররুত প্রস্তাবে অহংবৃত্তি স্বয়ং কর্তী নহে । কর্তা 

জীব নিজে । ইহা! কেবল তাহার শক্তিসংগ্রহের সুত্রমাত্র। তাহাকে 
প্রবৃত্তিদ্বারা শক্তি দেওয়া ব্যতীত, তাহার আত্মার উপর, ইহার কোন 

কর্তৃত্ব নাই। এই শক্তি বলে মানব যখন আম্ম- 
টা: রর চৈতন্য লাভ করে, তখন তাভার প্রকৃত হিতাতি 

সংগ্রহের কুত্র।॥ দে নিজেই বুবিতে পারে । , এবং বৃঝিয়াও মদ 
সে এই অন্ধ জড়কেন্দের প্রবৃন্ভিজন্য অভিত- 

কর কার্যে প্রবুভ ভয়) তবে তাহার জন্য অপরাদী সে স্বয়ং বাতীত, এ 

জড়কেন্ত্র হইবে নাঁ। চক্ষ তোমার পাগ পরবুগ্টির উানেজক. পদাঁগ 

[তামার নিকট প্রকাশ করে বলিক়াউ কি মি তোমার পাপ কাফের 
জন্য চক্ষুকে অপরাধী করিছে পার? লীচ জস্কর এনপ প্রকৃত ভিতাভিত 

4 ০ টিভির ৫: রর রর জ্ঞানের অভাব আছে, কিন্ম মানবের ত দে হাক নাই । কাজেই মান 

কাধ্য করিলে? সেই কার্ষোর জঙাঃপ্।লী সেনা হইবে কেন ? 
এখন দেখিলে বে, এই ছড় অহম্লা ভুই হহামার আত্মার একমাদ 

০০22 ৬.০ ডর টি ০ 
শক্তিগ্রহণ কবর এবং এই আহম্বট্িজাত ভউশাক্তত কেবল তোমার 

১ ০ সির 2 ঞ কিরন 

আক্মকে ছন্ব।দঃ চেতন, করতে সঙ্গনে | গ্র্ 
এ রি 

শুর স্ষ্দস্ময ই হ ছড়াসক ১ িজিরিনি । টার রকি রী টব 
রঃ ৰ শলবপিনকালে জাড়ের সাহতহ ভার একা 

আস্মার একমাত্র" ূ ৮ ০ 
উদ্বোধক । লোধ দুষ্ট তর | বাড বৃঙ্ষাদি বান্বিক ও মৃ্তিকা'দ 

অনান্থিক ভড়ে আম্মার অস্তিত্ব, তুমি মানিনে 

পার বাঁ নাই পার,মীচজন্ঘতে বে টৈনন্যাত্সক আত্মার প্রকাশ আছে, 

তাহ! 'অহ্থীকার করিতে পারিবে না। নে জ্ঞান ভোগ ও ইচ্ছাজা 

চৈতন্য প্রকাখছানা আজ্কার পলিচর, নীট ভ্রন্ধতে ততসনস্তেরই প্রকাশ 
স্পা রত তপ্ত তে সীরাত 2 জি » "শত ববি? আছে। অতঞা তাভাদিগের বে ছানা নাই, এ কথা কি করি 

এ 
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বলিবে? তাহাদিগের আত্মার কাব্য প্রবৃত্তির সহিত মানবাত্মীর কাধ্য- 

জীবাস্স। মানবত্ব- 
প্রাপ্তির পুর্ব হতেই 
জড়।ভমনী। 

প্রবৃত্তির তুলন। করিলে, এই অন্মান সঙ্গত বৌধ 

হইবে যে, যে কারণেই হউক পুর্বে আত্ম! 

জড়াভিমানী, জড়ের সহিত তাহার 'অভিন্- 

রূপ একত্বজ্ঞান, ছিল। মলাবৃত হীরক খণ্ডের 

হ্যায় পরিক্ষয়ান্ূপ ক্রমোনতি মহকারে ভাভার স্বীয় স্বভাব তাহার 

নিকট পুনঃ প্রকাশ 

জ্ঞানের হান 

পাইতেছে এবং 

হইতৈছে। 

জড়ের সহিত তাহার একত্ব 

জাব ঘখন ন্াভাকে যেরূপ স্বভাবের 

বলিয়া জ্ঞান করে, তখন তাহার ভদনুরূপ প্রবৃত্তিজা্ভ ত্বন্তুঃকরণ 

অহ্ম্বুভ্ভিদ্বারাহ বন্ধ করে এবং আজ্ঞানের মি 

নস সে [পনন্বরূপ বা "অহং বলিয়। 

গ্রহণ করে এবং তত্নহ দে নিন্বিশেষভানে শিণিত হয়। এই রূপে 
এ অভ্গদূদধানা শক্তিধর করিরা ভাভান্র অন্তঃকরুণ ক্রমে তাহার 

তাহা হণ রূপ 

রং 4 ৫ পালে বুঁগতকেহই ভোর অ 

জচ়লগভাব৮1ত মোহভাব নষ্ট কাবুতে নক্ষম হয়) এবং এই আঅহং-হ্ুত্রে 

“নন ফাহরি আস্মাভিসানঃ তখন ইহার প্রবৃত্তি সে সহজেই গ্রহণ 

রে। এইনপে খন ঠাহ।র পক 5 ভান শ্রবুদ্ধ হন» তখন সেস্বার 

ড় 

2:৯৮ হাতার সঙ্গের পুব্বের ম্ভার 'নর্দিনেষ ভাব থাকে না। 

এব দৌঁখলে বে, ভুমি ফাহাকে আহমি'রূপে গ্রহণ করিয়া এই 
সংগরে এন্মন্ত বাহার জগ্ত।তোমার আদি? অভিমান,-সই আমি? 

রক্ত প্রস্তাবে হহামার জড়*অস্তঃকরণজাত ইঅহ্ং- 
আপের ভমাশ্রকা- 
1 অন্ধ তকরণের 

এভন, গহং 

কান জশ্। 

বুক্তি) এবং বে চৈতগ্তজন্কঃ তোমার এই অহং- 

জ্ঞান, অহংঅি ওমান._-সেই চৈতন্ই তোমার 

প্রকৃত আত্মা, সেই চৈতন্তই প্রকৃত তুমি । এই 

কারণে সেই অহংঅভিমানের ক্ষেত্রম্বরূপ অন্তঃকরণই তোমার একমাত্র* 

১] 
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চৈতন্ত-ক্ষেত্র । যতকাল এই অহং-বুত্তির সহিত তোমার একত্বজ্ঞান 

থাকিবে, যতকাল তুমি এই সুত্রদ্বারা শক্তি গ্রহণে তোমার আত্ম- 
চৈতন্য রক্ষা করিবে, ততকাল এই বৃত্তির উৎপাদক যে অন্তঃকরণ, সে 

অস্তঃকরণের সহিত তোমার সম্বন্ধ থাকিবে এবং ততকাল তুমি তোমার 
আত্মচৈতন্তজন্য সেই অন্তঃকরণের অপেক্গী থাকিবে; অন্তঃকরণের 

সাহায্য বাতীত অন্ত বহিঃশঞ্তি তোমাকে স্পর্শ করিতে পাঠ়িবে না। 

কারণ, যে অভিমান জন্য তোমার শঞ্জিগ্রহণপ্রবৃন্তি, সেই অভিমান 

তোমার অহতবুত্তি। কাজেই সেই অহং-বুত্তির উত্পাদক ফে অস্ত 

করণ, সুই অন্তঃকর্ণের সাভাষ্য বাতীভ অন্ত ক্ষেত্র হইতে সেই অভিমান 

কিরূপে শক্তিগ্রহণে সমর্থ হইবে? ঘেক্ষেত্রের সভিভ ভাহার্র সঙ্গন্গ 

নাই. সে ক্ষেত্র হইতে কোন শক্তি ভাহাকে স্পশ করিতে হইলে, ভাভার 

আপন ক্ষেত্র দিয়া না আসিয়া, কিরূপে ভাভাকে স্পর্শ করিবে ? অভএন 

বুঝিলে যে, ঘত কাল তোমার এই অভিমান গাকিবে, ভতকাল অন্ত 
করণের সহিত তোমার এই সন্বন্ধ থাকিবে এবং অন্যঃকরণের সাভাঘা 

বাতীত তুমি বহিঃশক্তিগ্রহণে বা পরিচালনে সমর্থ হইনে নী । 
আবার, ঘেকাল পর্ধান্ত তোমার বর্ধমান আন্মটচৈতন্ত থাকিলে, 

সে কাল পর্যন্ত ত অভিমান একেবারে নিশি লিত হইবে না। ভুদি 

'মাস্মজ্ঞান সহকারে উহার জড়হ খুব কম করিতে 
জাবহ থকিতে অহ- 

স্কার অবিনাশী। , 
পাপপ্রবুদ্তি, ভতসমন্তের হ 5 

করিতে পারিবে । “এমন কি 'অতঙ্কারের যে অন্সিতান্সক উদ্ধনূল দে 

মূল পখ্যন্ত মি উঠিতে পারিবে । কিন্ত একেবারে উভার হস্তহইতে 

মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। সর্ব-অনাম্্-স্বন্ধ বিরতি হইর। প্রকৃত 

আম্মার সহিত মিলিত হইতে পারিবে নী । কারণ, 
যে শক্তি জড় অন্তঃকরণে জন্মিবে বা তথ্থারা 

পারিবে। সাণ্পারিক অর্থে তোমার যে সকল ্ স্পা 

খে ০ ৩1 ইত, নুর্ভিনদা 

নষ্ট না হউনার কারণ 
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প্রকাশ পাইবে, দে শক্তি অবশ্তই জড়ম্বভাবের হইবে। যে ইন্দিয়ের 
ঘে স্বভাবের শক্তিগ্রহণের বোগাত।, সেই ইন্ডিয়ার কি কখনও 
তদ্দিরুদ্ধ স্বভাবের শক্তি প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়? শক ও আলোক 

এ উভয়ই ত শক্তিজাত স্মরণ, তবুও কি কখন চক্ষুদ্বারা শনদের 
ধ। কর্ণের দ্বারা আলোকের প্রকাশ ভইয়। থাকে? অভএব এই 

অন্তঃকরণ হইতে অহংশুত্রদ্ধারা গ্রভীত শন্ভিতে জুড়াভিমান অবশ্যই চি 

হিতে 

গাকিবে। এবং হেই শন্ভিনতধাল পর্যন্ত ০5] 

থাকিয়া, তোমার মান্মটৈতন্ স্পান করিবে, ভতকাল পর্যন্ত ভোমার 
এই টি জড়-সঙ্গ-পিগা, নিখুলীকত হইবে না (১১)।০ 

রে টি এ নী ও 

(১২) কোন কোন আচাবা বলেন ঘে, এই আভিমানাম্মক অংবদ্য। ( 

গার)নাহাকে একবার আহায় করিয়াছে, তাহ।র আর পুনরাধঘ, উহার হস্তহইভে 

71%ক খুঞ্ত বাগ্খরহ লাভির আশ নাই । কিছু সকল আচার এ মত 

"বও এত মঠঠ সঙ্গত বোধ হয়বে, তোমা এ জড় চেতগোের 

গ্তক বিভৃধঃ! জন্মিবে, তখন এ টৈতন্যাকে একবারে 

চান) ৩, ভ্তি হইব) তখন আর এ শভ্িজাত আস্স-প্রাণের উপর তোমার জানাজ 

ৃ রয় এ শর হস্ত হহতে উদ্ধার জনই “হানার একা 

এশ হওাব। এবং তোমার চৈভন্যের হ্গীয় শগভাব যতই বুদ্ধি গাহবে উহার স্বাভাবিক 

5লথারা তমার অক্ঞানতাও হত দদ্ধ হইতে থাকিব এই কাপে তোমার স্বীয় 

১ষ্ঠর এগ স্তিক একাএভায় ও আস্মার ক্রামাদ্ধদ্ধ স্বাভাবিক তৈ"জ, হুলদঙ্গার-প্রবিষ্ঠু 

গজ রন অঙ্গ।(রকে একেবারে দ্ধ করিয়। নিন্বাণ প্রাপ্ত হজ, তদ্ধপিতোমার চেইন 

হাহার অজ্ঞান।স্মক জড়া(ভমানন্গরূপ অঙ্গারকে দগ্ধ করিয়া, অপ্ত,করণখের সহিত সন্থন্ধ- 

বির'হত হৃহ্য়া, নির্বাণ প্রাপ্ত হঠবে। এবং অগ্নি ধেকূগ নিব্বংণ হইয়া আকাশস্থ 

দায় অহ মিলিত হয়, তোমার আ।আ্র-চৈহন্ট তক্রপ নিব । নিশর'রজড়লেশ- 

বিবজ্জিত ) হইয়। চিদাক।শে মিলিত হইবে । তথনহ দে তাহার হয় স্গাভাবিক 

পূর্ণ প্রকশাস্মক চৈতন্যল।ভ করিবে ; তখনই জীব ঈগরত্ব গ্রাপ্ত হইব; পিত। পুত্র 

'মলিত হ হই বে। 
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তবে তাহা বলিয়াই যে অস্তঃকরণ অবলম্বনে জীবের উন্নতি কম হঙ্গ 
এরূপও ভাবিও না (১৩)। আত্মা স্বভাবে বত সতেজ 'ও সপ্রকাশ হইবে, 

তাহার অনাক্মক জড়াসক্তি তত কমিবে; এবং এ 

আসাক্ত বত কমিবে, ইহার শক্ভিক্ষেত্রন্বরূপ অন্তঃ- 

করণ যত বিশুদ্ধ হইবে, আম্মোশ্তি তত বুদ্ধি 

পাইবে। এইরূপ উহ্বারা পরস্পর পরস্পরের বিশুদ্ধি ও উন্নতিসাধন করিবে। 

অন্ত;কণাএয়ে জেৰ 

উন্নাতি। ঞা' 

80৮১ ১০০০ শা 

পরে দে দে বে, ই খর “চৈচচ্ঠ হড়'কন্ছু |পেক্ষা নহে। | স্থাহার তাবে অজ টানাস্ রক জঙড 

তার লেশও »৫শ করিতে এঙ্গম নই । কাজে ঠাহার বৃত্তি নাই।জড়ত। খাকিলেই 

ত দেবর "ডাক সুঙ্কোচক্ষয়ের জন্য প্রবৃত্তির প্রয়োজন | সক্কোচ ও আলগ্তের 
একান্তিক ভন্গাবে আর অবুত্তি কোন্ আযান সাধন জঙ্গ থাকিবে ৮ কাত 

ঈশ্বরহবল:ভ হ'ল প্রকীশ হেংমার মাস্বার পাব হইবে । এবং সে প্রকাশ সবল 

সঙ্গববরহিত হঠবে। তুমি সবনপ্রকার চৈতন্য প্রকাশের বাধা হতে খুক্ ভব | 

পৃ অধঃপতনর সময় রূপ অজ্ঞানজ্গাত 'মাহদ্বারা আচ্ছন্ন হহচা হাদি ও 

অনান্ছে অ.স্মজু'ন হইয়াছিল এবং জড়ভাক সুখকর বোধ হহয়।ছিল বালগ- রাম 5, 

বি হয় ভাব বলিয়। গ্রহণে, জড়াভিযান জন্ত চোমার আগার লাভ: 

হইতে ভে'মার টচৈভহ্যাকে অপ নশববটিিত করিবার প্রতিজ্ঞ! করিয়া । কাত 

তুমি দেই শর্টিজাত উণনকে উতৎনগ করিয়া সন্যিকাবন্দত্র প্রাপু হব । ্ঁ 

(১৩) হিনু শাঙ্ছেনদ হিরণাগহব্রটুণবং নারদাদিও জীব | দেবধি নারদও আলা? 

হার্রিতি দাদ শ্ক্ষন। শ্ৃতান্ুরে বিশ্বপধর নারায়ণ নারলাকে বলিতে 

৫ 
৯» 
-1 শিখ এ “টব হি সু স্্হি ছেন, “নায়। ডেষ। ময় কষ যন্সাং পগনি ন্ধরদ | সর্বভূতগণেঘুত্ত 

হসি” । তুমি দে হামাকে দিবাগন্ধ।দিযুক্ত অর্থাৎ মুগ্তিবি শিষ্ট ৫ £হ। মায়! 

ইহ! আমারই ৮ । এরাপ (মায়িক পরপধারী) ন। হইলে আমকে জানিতে পারছে 
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ষষ্ঠ স্তবক । 

অন্তঃরণের অন্ঠান্ত প্রয়োজন । 

এখন দেখিলে যে, অন্তঃকরণই জীবান্মার একমাত্র শক্তিকেন্দ্র। 

মন্তঃকরণদ্বারাই সর্বপ্রকার জড়শক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ । অন্তঃ- 
করণ ছাড়িলে সে আম্মা নিক্ষিয়। কাজেই কি শরীরাভ্যান্তরস্থ ইক্রির- 

» মন্ত্রাদি কি বহিস্থ জড়জগৎ, সকলের সহিতই তাহার 
সম্বন্ধ এই অন্তঃকরণের সাভাব্যে । অন্তঃকরণে 

উপহিত হইয়াই জীবান্মা কর্তা, ভোন্তা ও 
্বাত।। ইহার শক্তিদ্বারাই জীব স্বীর শরীরেন্দিয় প্রাণাদির নিয়ামক, 
এবং হ্বাভাদিগকে এই কেন্দ্রীধীন করিয়া একাম্মক করিতে সক্ষম । 

ইভার শঙ্তি উন্তেদরনা করিয়াই ইতভাদারা জীবান্।, স্বর জ্ঞানে- 

('এয়ের সভাবো, বহিপ্বিধয়ক ভ্ঞানলাভ করে, বহিচ্জগংকে জানিতে 

[ারে ) এবং ইহার বলেই, স্বীর বিদক্ষেক্ছিয়ের 

_াহানো, বতিজ্ঞগতীয় পদর্থিদ্ধারা ত্বায় অভীষ্ট কন্ম সম্পাদন করিতে 

অন্ত;করণ জীবের 

নর্মকণ্টের মূলকারণ 

আব, সাধারণৃতঃ আঘাদিগের প্রাণক্রিয়া স্বাধানভাবে চলিতেছে 
লয়াত বৰ তাহার সভিত অন্তকরণের সন্বন্ধ নাই বা অন্তঃকরণের 

গাভাবো ভাহাকে শিরিন্িত করিতে পারি না, 
এ কণ। প্রকৃত নছে। ইচ্ছা, অভ ও একা- 

গ্রতামহকারে আমর অন্তঃকরণের সাহায্য, 

গ্রাণবারুর কার্য ও পরিবর্তন ও *তস্তন করিতে *নক্ষম। আঁমর। বে 
আমাদিগ্র স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের হাস বৃদ্ধি প্রাণায়াম্, কুম্ভক 
আদি করি, ভৎসমস্ত ইহার প্রমাণ । অভাসসহকারে অন্তঃকরণের 
মাহায্যে আমরা আমাদিগের শরীরাভ্যস্তরিক সকল, যন্ত্রেরই ক্রিয়ার 

্ান্ বরণ প্রাণ- 
কামার নিয়নস্তা। 



৫৪ আত্ম-বিজ্ঞান 

হ্বাস বৃদ্ধি করিতে সক্ষম । সকল যন্ত্রের সহিত্তই প্রাণের সম্বন্ধ । কাজেই 

সকল যন্ত্রের উপরই অন্তঃকরণের নিয়ন্তুত্ব। আমাদিগের শরীরস্থ সর্বব- 
শক্তির সহিতই ইহার সন্বন্ধ। ইহার সাহায্যে আমরা ততসব্শক্তিরই 
নিয়ামক হইতে সক্ষম | 

আবার, ইহার শক্তির সহিত বহিবিশ্বশক্তিরও সম্বন্ধ আছে । আদা 
দিগের ইচ্ছাশক্তি বিশুদ্ধ 'ও সতেজ হইলে, অস্তঃকরণদ্বারা বহিজ্জগতের 

_ উপরও আমাদিগের নিয়ন্তৃত্ব লাধন অসম্ভব নহে | 
৬ ঠা সমস্ত বিশ্বজাত পদার্থেরই পরস্পর শজি-হ্ 
২ আছে। পর্যালোচনা করিলে বোধ হইবে যেন 

সমস্ত বিশ্বই একটা শরীর এবং বিশ্বকর্তী যেন উহার শরীরী । কাজে 

জীব স্বীর শক্তির লয়, বিক্ষেপ কষারাদি দোষ নষ্ট করিয়া, একাগ্রতা 

সাধন করিতে পারিলে, এ জগতে তাহার শক্তির অসাধা অতি অর 

কাধ্যই থাকিবে । 
অন্তঃকরণের সহিত আমাদিগের বভিরিন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ বাতীতও 

শুদ্ধ অস্তঃকরণ লইয়া! আবার আমাদিগের অনেক জ্ঞান ভোগ ও ক্রিয়াদি 

নিষ্পন্ন ভয়। আনরা পুর্বকৃত কর্মদ্ারা অস্তঃকর, 

বুভ্তাঁকারে বে সকল শক্তির সঞ্চার করিয়াছি, 

স্মতিকলনদির সাহাধো যথা ইচ্ছা দেই সকল 

বৃত্তি নানাকঝারে স্স্তঃকরণে পুনরুাপিভ করিয়া, অনেক সমুদেই 

আমরা জ্ঞান, ভোগ ও ইচ্ছা বাসুন। চত্রিতার্থ করিয়া থাকি । মান 

দিগের মানসিক চিন্তা, মানসিক বল্পন। ও স্বপ্রাদি ইহার দৃষ্টান্ত | ভবে 

স্বপ্পাদি বে সকল সময়েই আগাদিগের স্বীর মন; 

কল্পনামাত্র তাহা নহে। আমাদিগের মনো 

জগতের সহিত বখন বহির্মনোজগতের শক্তি-সন্বন্ধ, তখন নিদ্রাদিদ্বার? 

শরীরেক্রিদ নিক্ষির়্ হইলে,বহিশ্শনে।জগতের বিষয় বা অন্যবাক্তির মনোবুক্তি 

অভ্ভঞুকরাণর সভ্য 

কাব। 

স্বগ্র, মম লতা | 



সোপ ০০০৩ তই 

জীব অন্তঃকরণাপেক্ষী। ৫৫ 

আমাদিগের মনে আগত হওয়া, (১৪) ও তাহার সহিত আমাদিগের 

চৈতন্য সম্বন্ধ হওয়া, কিছুই অপম্তব নহে। 
অতএব,অন্তঃকরণই সাক্ষাৎসম্ব্ধে জীবের একমাত্র চৈতন্য ক্ষেত্র এবং 

প্রকৃত উপাধি । জীব আপন শরীরে থাকিয়া কার্য করুক্, কি শরীর 

ৃ হইতে বাহিরে গির। করুক্, যেখানেই করুক্, 
০ মন্তঃকরণের সাহাষ্য ব্যতীত তাহার কোন কর্তৃত্ 

্ জ্ৰাতত্ব ভোভ্ডুত্বই হইতে পারে না। কাজেই 
জীবের, কি এরহিক কি পারমার্থিক, সর্বপ্রকার উন্নতির জন্যই, অন্তঃ- 

করণের উপর স্বীয় আধিপত্য-সংস্থাপন, অন্তঃকরণকে ' সর্ধড্লৌোভাবে 

আয়ত্বে মানয়ন, ও আপন ইচ্ছায় অন্তটঃকরণ-বৃত্তির নিরোধ, প্রকাশ ও 

তাহাকে একাগ্র করিতে শিক্ষা কর। কর্তবা | 

সগ্ডম স্তবক | 

অন্তঃকরণ জীবের করণত্বের অন্ত কারণ । 
তুমি দেখিলে খে অন্তঃকরণজাত অহং-বৃন্তিতে তোমার আত্মজ্ঞান 

এবদ €সছ কারণেই এ বৃত্তির উৎপত্তি-ক্ষেত্ররূপ অন্তঃকরণের সহিত 

তোমার সঙ্গলিশ্প,আম্মার চৈতন্ঠসন্বন্ধ। কাজেই 
অস্তঃকর-এর চৈতগ্ক অন্তঃকরণ বহিব্রিষয়সন্বন্ধে যে বৃষ্তি উৎপাদন 
জক্ষত্রহ সম্বন্ধমের অন্য ৬ পি করে, সেই বুস্তির সহিত তোমার সম্বন্ধ । আবার 

দেখিবে যে, &ঁ বৃত্তিগুলি উহাদিগের উত্তেজক 
বহির্বিষয়ের অনুরূপ হইলেও এ উভয়ের মধ্যে জড়তা ও স্বচ্ছতা সম্বন্ধে 

একটু বিশেষ প্রভেদ আছে। 

(১৪) এক ব্যক্তির মানসিক চিত্ত! যে আন্য ব্যক্তি জানিতে পারে, তাহার এই 

কারণ। ৪ 



৫৬ 'আত্ম-বিজ্ঞাঁন 

পদার্থগত শক্তি-সঞ্চালনের কেন্দ্রকে যন্ত্রবলে। কাঁজেই যন্ত্রে শক্তি 
0 সঞ্চালনের আধিক্য,এবং সেই কারণে যন্ত্রের উপা- 

চিএ দানে লঘু ও স্বচ্ছ প্রকাশস্বভাবেরও আধিক্য । 

পার্থক্য । মৃত্তিকাদি যান্ত্রিক পদার্থের তুলনায় ধাত্বাদি 

ঘান্ত্রিক পদার্থের তেজঃ প্রকাশ অধিক। এই 
কারণে ধাতুকে তৈজস পদার্থ বলে। 
[এই রূপ, উপাদানের লঘুস্বহেতু মন্ত্রজাত শক্তি প্রবর্ভনে জড়-পুষ্টি- 
» মূলক অস্থিরতার, এবং প্রজঙ্গন ভাবের, হ্রাস হইয়া সুক্ম সবল স্থির প্রকাশ 

ভাবের, উদর“ভয়। কাষ্ঠ স'যোগে অগ্নির প্রথম বেনূপ প্রচণ্ড স্থূল 

: প্রহ্গলনভাব থাকে, কাষ্ঠ জণ্ির৷ জলদগ্গাররূপ লঘৃত্ব পাইলে, ভাভাতে 
আর অগ্নির সে প্রঙ্ছলনভাব থাকে না। শঞ্জিকেন্দ্ুস্থ উপাদানও এরূপ 

শক্তি-সঞ্চারের আধিকা হেত, ক্রমে কাষ্ঠবৎ জড়ভাব পরিতাগ করিয়। 
_জ্লদঙ্গারের স্যায় লদুত্ব প্রাপ্ত হয়। 

আবার, বে ঘন্ধ মন্থঃকরণের হ্তার শরীরস্ক সমস্ত মন্থনিচনের নিরস্থা 
হইবে, শরীরাদি সমস্ত যন্ত্রকে একাম্মক কারনে, এবং বহিজ্গতের 

রি সাহত ও মিভ্রভাব রাখিবে, ভাঙাদাগের কম্পনেও 
৬ তন্ঃকরণেপদেন £ম্পিত হইবে, এবং কি ফুল কি ুঙ্ষ,বি রঃ 

লব ও সবচ্ছত্রম। কম্পিত হইবে, এবং কিস্ুল কি লুঙ্গ) কি অজ্ঞান 

বিষয় কি জ্ঞানবিষয়। আপন উপাদানদ্বারা সকল 

. বিষর়াকার ধারণ করিতে সক্ষম হউবে, অন্যান্য বন্ত্রাপেক্ষা সে বঙ্গের 

: উপাদান অবস্ত*আর ৪ লঘু, আরও স্বচ্ছ ও স্থিরপ্রকাশ ভাবের হওরা 
“ 'আবগ্তক | াী 

'.. অন্তঃঞ্চরণোপাদানের এই স্বচ্ছ প্রকাশাত্মক সত্বভাবজন্য, বহির্জগ- 

তের জড় বিষ অপেক্ছা অন্তঃকরণজাত বিষয় বৃত্তির সহিত, আমাদিগের 

“ দুর্বল চৈতন্য তাঁদাত্মা ধারণে অধিকতর সক্ষম | সুর্যের আলোক যেরূপ 
, শতিজে স্বঙ্গ কাচাভ্যস্তরে প্রবেশ করিতে পারে, অথচ অন্য জড়াভাস্তরে 



জীবাত্বা অস্তঃকরণোপহিত। ৫৭ 

পারে না, আমাদিগের ছূর্ধল চৈতন্তও তদ্রপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে 
প্রবেশ করিতে পারে, অথচ বহির্জড় বিষয়ে পারে না । আমাদের 
গ্ঞান-ক্ষেত্র বহিজ্জগৎ না হইয়া অন্তঃকরণ কেন যে হইল, এটাও 
ভাহার এক কারণ * | 

পঞ্চম অধ্যায় । 

সিদ্ধান্ত 

এখন আমরা স্থলভাবে দেখিলাম নে, আদাদিগের বাহা আত্মা, তাহা 

ণক অহঃমঅভিদানী চৈতগ্ত। সেই চৈতন্যই প্রক্কত কর্তা, ভোক্তা, 
ভ্রাতভী। "ই পিচিত্র জগৎ ভাহারই ভরের, ভোগা ও কম্মক্ষেত্র। সে 

আগা, শুর ইন্দির প্রাণ বা অন্তটঃকরণ, উভার কিছুই নাহে। ইহারা 

সন্দলঈ ড়, সে আত্মা চেতন | জড়ে চেহনপন্দের অভাব, ফাহাতে বাহার 

ভাব, ভা হইতে তাহার উতপন্তি অসন্ভব। জড়-পর্ম চেতন-ধঙ্বের 

পিরদ্ধ। কাজেই চেন আম্মা জড়োতপন্ন নহে, জড় হইতে আত্তান্তিক 
₹8। ভবে আম্মা জড় না হইলেও জড়ের সহত সঙন্ধবিরহিত নহে। 

আঙ্গারেপ নহিত অগ্নির স্যান্ন, চেতনাক্স। জড় অন্তঃকরণের সহিত অভিন্ন, 

উপাধীউপহিতভাবে নিলিত। এই দিলনদ্বারা আত্ম! স্বরূপতঃ 

অবিট্টিত থাকিলেও, জবাপুষ্পোপহিত ক্ষটিকের স্তায় অন্তঃকরণ-ধর্ 
লাভ করে। ' আত্ম! বখন চেতন, তখন* জড় স্ষটিকের ন্যায় তাহার 
ধন্য প্রাপ্তি স্বতঃ স্বাভাবিক নহে। চৈতন্যের সহিত্ত অচেতনের* সম্বন্ধ 
সততই জ্ঞানজ, এবং চেতনের ইচ্ছাধান। অন্তঃকরণে চেতনআত্মীর 
০০০ 

* অন্ত;করণের উৎপত্তি, উপান্।ন ও জাস্স।র সহিত তাহার সম্বঙ্গের বিষয় পরে 

তারও বিবৃত ভইবে। 



৫৮ আত্ম-বিজ্ঞান। 

জ্ঞান। এই কারণে, সে আপন ইচ্ছায় অস্তঃকরণের জড়ধর্ম 

তাহার আপন ধর্ম বলিয়। গ্রহণ করে। এই বূপে আত্মা উপাধি-ধর্্ী- 

ক্রাস্ত হয়। অন্তঃকরণে তাহার এই অহং-অভিমানের নাম “অহঙ্কার” | 

এ অহঙ্কার তাহারই অন্তঃকরণজাত বৃত্তিজ্ঞীনবিশেষ । ইহাই অন্তঃ- 

করণের সহিত তাহার বন্ধনের স্ত্র। এই বন্ধনজন্তই তাহার স্বীর 

অন্তঃকরণবৃত্তিমাত্র,সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহার জ্ঞেয় ভোগা ও কার্যা। এ 
অহম্-স্ত্র জড় বলিয়া জড় জগতের সহিত ইহার আক্র্ষণবিকর্ষণ সঞ্বন্ধ । 

এই সথ্ন্ধজন্য জীবের জড়সঙ্গলিপ্পা (১৫)। অন্তঃকরণ স্থঙ্ম বিধায় 

বহিঃস্ুল জগতের সহিত সাক্ষাৎসন্বন্বস্থাপনে অক্ষম । সেই জন্ 

স্থলাভিমানী জীবের স্থল শরীরেন্দ্রিয়ের (কন্ম ও জ্ঞানোজ্্রয়ের ) 

প্রয়োজন । 

দ্বিতীয় বিভাগ । 

আম্মা প্রতাক্ষের মযোগ্য ৷ আত্ম-বিজ্ঞান প্রণালা । 

প্রথম অধ্যায় ।_-জৈবকার্ধ্য দৃষ্টে আত্ম! নির্ণেয়। 

প্রথম পরিচ্ছেদ ।_জাবাত্মা ও পরমাত্বা। .» 

আমরা দেখিয়াছি নে,জীবাম্্া অহংঅভিমানী ও সঙ্গলিপল, এবং অস্থ 
করণের সহিত ভাহার তাদাস্ঘ্যাভিমান। অগ্রি যেরূপ অলদঙ্গারের সহিত 

(১৫) যাহ! জড়ের আাকমণ ভাহাহ জীবের রাগ (আনক্তি, সঙ্গলিপ্া ) ১ যাহ! 

জন্ড়র (বকর্ষণ তাহাই জীবের দ্েষ। এই রাগ ও দ্বেষ আস্মাশ্রিত'জড়ি আকবণ- 

বিকর্ণ পক্তিমাত্র | «হৃহা! জীবের জড়ধন্ধ, আন্মধশ্থ নহে। 



জীব ও আত্মা ৫৯ 

একাত্মভাবে মিলিত, সে তদ্রপ তাহার অন্থঃকরণের সহিত মিলিত । 

অন্তঃকরণের সাহাঁয্যব্যতীত সে কোন কার্য 

জীবায্সা। অস্তকরণ করিতে সঙ্গম নহে। অন্তঃকরণ যখন আপন 
সহ জীবের অভিন্ন 
একীভাৰ । জড়ম্বভাবগুণে নিক্ষির, জীব ও তখন স্ুযুপ্ত ।' 

অন্তঃকরণই নাহার শক্তিকেন্দ্র। আবার অন্তঃ- 

করণই তাভার আনরক | অন্তঃকরণের জড়ত্বজন্ত তাহার নিদ্রা, তন্দ্রা, 
আলম্ত, মোহ, ভ্রান্তি আদি; মন্তকরণের চাঞ্চল্যজন্য তাহার কাম 

ক্রোব আদি) এবং অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ও স্থির হইলে তাহার প্রসন্নতা, 

প্রেম, শম, দম, তিতিক্ষা, বৈরাগা, গুদাধ্য, ক্ষমা, বিবেকাদি "ভাবের 
উদয়। মন্তঃকরণের সহিতই তাভাঁর অহংঅভিমান এবং অন্তঃকরণ 

জড় বলিয়াই তাহার সঙ্কোচভাব, তাহার আম্ম-পর ভেদজ্ঞান, জ্ড়া- 

সা্ত, জড়ের প্রয়োজন ও অভাবজ্ঞান। 

মহং-অভিমান সাধারণতঃ জীবের নির্লিশেষ ভাবরূপে দৃষ্ট হইলে ও, 
ফণবাধস্থা পর্যালোচনা করিলে, এ অভিমান তাহার আত্মার প্রকৃত 

স্বভাব বলিয়া অনুমিত ভয় না। তাহার কাধের 

দ্বারা তাহার এ জড়সঙ্গলিগ্ার বেরূপ পরিচয় 

পাই, তদ্রপ আবার তাহার অসঙ্গ জ্ঞানানন্দসত্বাপ্রকাশরূপ চৈতন্ত 
স্বভাবেরও পরিচয় পাই । এবং যদিও প্রথমে বিষর়সঙ্গদ্ারাই জ্ঞান" 
নন্দুদিহৃষ্ণ। চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার বিশেষ ন্যগ্রতা, দেখি, তবুও 

আবার দেখি বে, ক্রমে সে বিষয়বিরক্তির ও নির্বিিশেষ জ্ঞানানন্দাদির 
আসক্তির ও পরিচয় দের ) এবং সময়ে তাহীতে সর্বসঙ্গবিবর্জিত অনা- 

সন্ত জীবন্থুক্ত ভাবেরও কতক চিহ্ৃ'দেখি। 

এই সকল দেখিয়া! অনুমান হয় যে, এ জড় অহংঅভিমান বা 
সঙ্গলিপ্মা চৈতন্তস্বরূপ আত্মার প্রকৃত ধন্ম নহে। এ কথা অবশ্ঠ, 
স্বীকাধ্য যে, শ্রত্যুক্ত নিত্য শুদ্ববুদ্ধমুক্তসতাম্বভাঁবের আত্মা বা' 

£গ্কার অনিভা। 



৬০ আত্ম-বিজ্ঞান | 

' অহংবৃত্তি, ইহার কোনটাই, পৃথ্থকৃভাবে, জীবপদবাচ্য নহে । এবং 
এ উভয় স্বভাব লইয়াই জীবের জীবত্ব। তবুও 
উন্নতিসহকারে জীব অসঙ্গচৈতন্ত স্বভাবেরই 

বেশী পরিচয় দেয় বলিয়া বোধ হয় যেন, এ শ্রত্রান্ত অসঙ্গচৈতন্যই 
প্রকৃত আত্ম ; এবং তাহার যে জড়সঙ্গলিগ্দা, তাহা তাহার অস্বাভাবিক 

'অজ্ঞানাত্মক প্রবৃণিজাত। 

এখন আমরা আরও একটু বিশেষ পর্ধযালোচনাসহকারে দেখিব 
যে» এই অন্থমৃন কতদূর সঙ্গত এবং জীবের প্রকৃত আত্ম! কে? 

জীবও আল্ম। 

ঠা. (কত ০০ সস 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

আম্মান্বরূপতঃ অন্তঃকরণের অজ্ঞেয়। 

আত্মাই খন আনাদিগের মনোবুদ্ধির প্রকাশক, এবং ঘনোবুদ্ধির 
সাহাধ্য বতীত যখন আমরা জ্ঞানপরিচালদন অক্ষম তথন সেই মনো, 

বুদ্ধির প্রকাশক আনার সাক্দাংকার, আমাদিগের পক্ষে কি জুূপে 

সম্ভবপর হইবে? বে বুদ্ধিদ্বারা আমরা তাহাকে 

* ভাস্মা হগৃগ, আন্তঃ জানিব, পিচ্ছিল জড়ম্বভাবের সেই বুদ্ধি, অপ- 
করণের প্রকাশক! ৃ 
তদ্দারা প্রকাঠ্ঠ নহে। রিচ্ছিন্ন ইাভাঁকে কিরূপে পরিচ্ছিন্ন করিয়া,তাভার 

স্বীর বিষয়বৃত্তি মাকারে পরিণত করিবে ? এবং 
বুদ্ধি যদি তীহ্কে পরিচ্ছি্ন করিতে ন| পারিল, তদ্দিষয়ক বৃত্তি উৎ- 

পাদনে অক্ষম হইল, তবে আমরাছি বা স্টাহাকে কি রূপে জ্ঞানগে।চর 

করিতে«্পারিব? *$মআামাদিগের জ্ঞান ত বুদ্ধিরই আশ্রিত। বুদ্ধিবৃত্তি 

বলেই ত মামাদিগের বাবতীয় জ্ঞান | 
&. “নেনেদ* র্বং বিজান্তি তং কেন বিজানায়।ৎ ? বিজ্ঞাত।রমরে কেন বিজী- 

হ্ীয়াৎ 7? "সি এ নেতি নেভ্যাত্সাহ গৃহাঃন হৃহদারণাক শ্রুতি | 178055600 
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কাধ্য দৃষ্টে কারণ অনুমেয় । ৬১ 

আমাদিগের বে রূপ পরিচ্ছিন্ন জড় স্বভাবের বুদ্ধি) তাহাতে আম্মার 

কথা দূরে থাকুক্, সামান্ত একটী জড়পদার্থের 
কাম্য বা প্রকাশ মুল কারণ দর্শনও আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব । 

অন্তঃকরণ গৃহ্য,কারণ | ূ 
ব! প্রকাশক নহে। আমরা কার্ষ্যব্যতীভ কোন বস্তরই মূল-কারণ, 

প্রকাশব্যনীত কোন পদার্থেরই মুূল-প্রকাশক, 

কার্ধা দে কারণ জন্মের | 

তাবে কারণ 'অন্গ্ঠ হইলেও, কাধা দুষ্টে আমরা ভাভার অন্তিত্বের ও 

স্বভাবের শির্ণর করিয়। থাকি এবং এ নির্ণর অভ্রান্তও হ্য়। কার্ষা সর্বত্র 
কারণের স্বভাবান্ুবারী । বুক্ষবীজতত্ব পর্ষ্যা- 
লোচন!| করিলে দেখিবে বে, কারণ সন্তা অপ্রকাশ 

ঘাঁকে এবং সে সস্তার কাধাপ্রকাশ ঠিক তাহার 

নন হৃভ।ব জন্মঘায়া হয় । বুঙ্গবীজে বদি বৃক্ষনন্তা না থাকে, তবে সে 

টো 

কান দর কারণ।2 

কহ | 

ভি 

বড হইতে বিচিত বৃক্ষের উত্পপ্ভি কি রূপে সস্ভবে ? আবার সেই সত্তার* 

প্রক্ত স্বভাব অন্ুধারী কার্ধা প্রকাশ না ডইলে, যে বৃক্ষের যেৰংজ 
বাজ স্ুদন্ূপ টি বাকি পে উত্পাদন চি ? যেবুক্গের বীজ 
২ই:5 থে বৃক্ষের উৎপণ্তি, সেই বৃক্ষে ও তাভার ফল, মুল, পুষ্প, পত্রা- 

দিছে শুজ্জাতীর অপরাপর বৃক্ষ হইঠত থে বে পার্থক্য থাকে, নবজাত 
রক্ষেও সেঠ সমস্ত পার্থক্য দুষ্ট হয়। অথচ এক )ভাতীয় দুইটা বৃক্ষের 
ঢইটা বীজ খণ্ড বিপণ্ড করিয়া তুমি যত দূর পার পুঙ্ঘানুপুঙ্খরূপে তুলনা 
কর, রী রূপ পার্থক্যের কোনই চিহ্ন পাইবে না, বীজে এ বিচিত্র বৃক্ষের 
কোনই প্রকীশ দেখিবে না । কিন্তু গ্রকৃতপ্রস্তবে বীজে যদি অপ্রকা*, 



৬২ আত-বিজ্ঞান । 

অবস্থায় কারণরূপ বুক্ষসতা ন। থাকিবে, তবে পরে ত্র সত্তা উহা! 

হইতে কি রূপে প্রকাশ হইবে? একরূপ ভূমিতে প্রোথিত এ ছুইটী 
বৃক্ষের বীজে একই রূপ জল-সিঞ্চনাদি প্রবত্ননহকারে ছুইটা পুথক্ বৃক্ষই 
বাকি রূপে উৎপন্ন হইবে ? যেটা যে বৃক্ষের বীজ সেইটা হইতে তদনু- 

রূপ বৃক্ষই বাকি জন্য হইবে? সেই বৃক্ষের সত্তা অপ্রকাশকারণ-রূপে 

যদি তাহাতে না থাকিত এবং কাধ্য প্রকাশ যদি সেই সম্ভার স্থস্থ- 

ভাবান্ুরূপ না হইত, তবে এক বৃক্ষের বীজে অপর বৃক্ষ উ উৎপন্ন হইবার 

ব্যাঘাত কি ভইভ% অতএব প্রকাশিত কার্ষোর দ্বারা অপ্রকাশি 

কারঠোর অস্তিত ও তাহার স্বভাব নির্ণর় যুক্তিসঙ্গত । 

কাধ্যতন্ব পর্ষয্যালোচনা করিলেও এই অনুমান সঙ্গত বোছ হইবে । 

উপাদানকারণের ত কথাই নাই । আমর! পুর্বেই দেখিরাছি যে? কাযা 

তাহার উপাদানকারণসমষ্টির প্রকাশব্যতীহ 
মা «কি ভার বাঃ ২ -ঁ 22১85 পু কাথা, কারণ সত্তার অন্য কিছুই নহে । তবে নিষিন্ত বা কন্টরূপী কার 
একশ নত । 

-৭৫ দন্দে সন্দেভ হইতে পানে নে, মে কাদণেল স্ভাঁ 

কার্ষো কি নূপে জাসিহে পারে? সপ্রথ্ধান ভঈলে দেখিবে নেককার 

সভ্ভাও ভাহার কার্যে বিদ্কধমান থাকে | কাথা মাএ্রত শক্তির প্রকাশ। 

রূপ ব্যাপার | শক্তি স্গগরণ বাভাত কোন প্রকাশ,কোন কাধাই, হন 

| পরে 0 উন শক্তি স্বয়ং কোন বনু নভে) গু৭ রা 
বস্্র আশ্রয় বাতীত 

্ মার,এব্ং শু৭ নভতই গুণীবস্কর আমিত। কাছেই শক্তি শ্ক্তিঅসম্তব! [র,এবং ০ 55 গুণাবস্তর আনত । 

বস্থর আশ্রর বাতীত শক্তি স্ব কি গে হইবে? 

শক্তি এক স্থ'ন হইতে অন্য স্থানে কি রূপে সঞ্চলন করিছে ? বস্তরই 

স্থানত্রীগ সন্তবে 1? অথচ স্থানভ্যাগ ব্যতীত স্মুণ্ঠি বা সঞ্চল্ন অসম্ভব 

এই কারণে শক্তি কোন না কোন টি বন্তসভা। লইয়া, সেই 

সন্তাকে সঞ্চালন করিয়াই, স্ুহ্তি পায় । কাজেই শক্তির সঞ্চালন-কর্তা, 

স্বীয়সনা সঞ্চালম না করিয়া, শক্তিসধালন করিতে সক্ষম নহে। 



কাধ্যে কক্তসভ। | ৬৩ 

বহির্বস্ত অবলম্বনে কাঁধ্য করিতে হইলেও, সেই 
বস্তুর উপর আপন শস্তি প্রচার করিয়াই করিতে 

হয়, এবং সে বস্থ যখন কর্তাহইতে পৃথক, তখন 

পুর্বে কর্তী আপন সন্তা সঞ্চালন না করিয়া, বহির্বস্তকে স্পর্শ করিতে 
অক্গম । কারণ, সেবস্ত স্পর্শ করিবার পূর্বে কর্তী অপর কোন্ 
সত্তা পাইবে যে, তদাশয়ে সে তাহার শক্তি পরিচালিত করিবে ? স্বীয় 

শ্তিবলেই ত সে সেই বস্ত স্পশ করিবে । কাজেই প্রথমে কর্তাকে 

বীর স্ভাবলঙ্গনেই শক্তি প্রকাশ করিতে হয় । পরে, কর্তার সন্তাত্মক 

হতপ্রসারিভ সেই শক্তি ভাহাঁর ঈপ্সিত বন্ত প্রাপ্ত হইয়া," এ রন্তু অব- 
লঙ্গনে কার্ধাদ্পে পরিণত হয়। সমাহিতচিভে কার্নাতন্ব পর্যালোচন। 
করিলে দেখিবে বে, সকল কার্যোরই প্রকাশ এই জপ; সকল 

কার্ষেই কন্তার সভা বিদ্ধমান | অবশ্থঠ কার্যাসাধন জন্য, শক্তি যে 

ন্তর্ধস্কর উপর প্রকাশিত ভয়, শক্কি-প্রকাশ-কর্তার স্বীয় সস্তার স্তায়, 

প্রকাশিত শক্তি নে বসুর ও সন্ভা গ্রহণ করে। 

কাজেই কাধষ্যে 
করু-সত্ত।। 

1) অস্কবপ্ুনত। টি ০ হারের 
কনা সন্ভা ও এ বহিনব্ধস্থর সন্ভা, এ উভভ্স সন্তাই 

উ কাষ্যের উপাধানকারণ) এবং এ উপাদানাজ্মক শক্তি প্রকাশের 

নাদ£ কাব্য । পরে দেখিবে, কারণেরই পরিচ্ছিন্ন প্রকাশবিশেষের নাম 

কার্দয। কাধ্যগতভ এ বিভিন্ন উপাদানের কোন্টা কাহার সন্তা, তাহ! 
কারসনির্ণায়ক যুক্তবলে স্থির করা স্ুদাধ্য। 

"খাদ বল দে, ভোমাকর্ভক নিশ্মিত গুহাদিতে ভোনার সভার পরিচয় 

কোথায়? তাহার উত্তর এই যে, সেরূপ বহিষ্কন্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোমার 

রাড কশ্ম নহে। পরম্পরাসম্বন্ধে গ্াত্র তুমি শুাাহার 

কখন অংবার পর- কর্তা । সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তুমি যে কার্য্ের কর্তী, 
ম্পরা, সম্বদ্ধে কর্ত তোমার সেই কাণ্য যে কালপর্যান্ত স্বম্বভাবে 

০০০ বিগ্ৃমান থাঁকিবে, তংকালপধ্যন্তই সে কাধ্যে' 



৬৪ আত্ম-বিজ্ঞান। 

ভুমি তোমার আপন সত্তার স্পষ্ট পরিচয় পাইবে। তুমি দেখিয়াছ যে, 
তোমাকর্তৃক গৃহনিম্মীণাদি যে.সকল বহিষক্ষাধ্য সম্পাদিত হয়, সে বহি- 

দ্ষম্ম বিষয়ক অভীষ্ট জ্ঞান, আলোচনা ও ইচ্ছাপ্রকাশরূপ আভ্যন্তরিক 

কার্ম্যেরই সাক্ষাৎসপ্ন্ধে তুমি কর্তা । কাজেই ভাহাতেই কেবল সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে তোমার সভ1 বিছ্ভানান। গ্ুহাদি, তোমার ইচ্ছাবলে তোমার 

হস্তাদি বহিরিপ্রির দ্বারাই, নিশ্মিত হয়। তুঁনি পরম্পরা সম্থন্ধে ইহার 
কন্তী। কাজেই গ্হাদিতে ভোমার স্বার এ আভান্তরিক কাধ্য স্ব্বভাবে 

বিদ্ঘমান থাকে না। এই কারণে, গুহাদিতে সাক্গাৎসন্ধে তোমার 
সন্তাঞঃ মগ্রকাশ। তবে সাক্ষাতপ্রকাশ না থাকিলেও গ্রহাদিতে 

তোমার সম্ভার পরম্পরা প্রকাশের এঁকান্তিক অভাব মাই; গুহা 

পরম্পরানদ্বদ্ধে ভোদার বুদ্ধিকৌশলও প্রয়োজন জ্ঞানাদিৰ বথে্ট পরি! 

দের। প্রর়োজনাভাবে কাহারও কোন কাধ্যপ্রবা্ত হহতে দেখা 

বার লা । এবং প্রয়োজন সাধাব্ণতঃ কন্তার্র স্বভাবের অনুরূপ 

হইরা থাকে । কাজেই অবস্থপ্থিনারে এরূপ কাষা দু্টেও করুর্জগা 
222 02352 যাদের 552-444:-47 

কারগণের প্রার়োভনাহমান এবহ ভতদ্ধালে কভার হৃভাতবর গাব হাসন 

নি টনি ৮ 5৫ গ্রহ এক ০৮, চি শশা জা পপি স্পা চি আপ এ সত ৯ ০.০ এ, গা ও রর ছাট সি নল 

অভঞ্ব দঙ্াস্ততহ 2 বু্িতঠ উভন তত আনমনা পাতিজাদ তেও কাছে 

্ শক ন” রে হস তি, সম্ফ্রশ এ তি 

"খন প্রকৃত সভা 9 হৃভাকবণ অশ্রগান হহতে পারি 

আদরা দেথিধাছি বে কাষ্য মঞ্চার গছোক উপাদানহ কনার 

স্বভাবজ নভে | কারা করিনার জন্য কন্তাকে শ্বায় অভাব ছাড়াও 

... ভাহার অস্গারা-৪৭, কার্ষেযাপল্াগা। ইশ্ডিয়।ধিকক, 
কুঘা কারণাদির ৃ 
সত্ত। াকিলেও৫ এবং কাধ্যের সহকারী অন্ান্ত কারণাপির সাহাছা 

হার আরন্থভাব অবলপন করিতে হর। ফাজেহ এ সকলের 
অনুমেয় । রঃ ৫ 

স্বভাবও কার্যে প্রকাশ পাইবার কথা । ডহ! 

€ বাঁদেও যে বহ্ির্বিন্তর উপর এবং যে দেশকাল আদি সম্বলিত জগতে 



কাধ্যদৃষ্টে আত্মনির্ণয় প্রণালী । ৬৫ 

কাধ্য সপ্রকাশ হয়, তৎসমস্তের সত্তা ও গুণও উহাতে প্রকাশ পায়। 
তবে কার্ধা সন্তায় এইরূপ নান। সন্তা মিশিত থাঁকিলে ও উহার কোন্ 
কোন্টা কর্তার প্রকৃত সন্তা ও স্বভাব, কোন্ কোন্টাই বা তাহার 
অস্থায়ী গুণজাত বিকৃত ভাব, এবং কোন্ কোন্টা অন্তান্ত সহকারী 
কারণ ও অধিকরণাদি কারকজাত, তাহা স্থির করা কঠিন হইলেও 
অসাধ্য নছে। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
কার্যদুষ্টে আম্মনির্ণয়ের সাধারণ প্রণালী । 

জীবের কার্ষাদ্টে ভাভার আত্মনির্ণযের সাধারণ প্রণালী এই। 
গ্রণিভিভ চিন্তে অন্তদ্ুট্রিসহকারে তোমার পাঁবভীর কার্ধা পর্যযালোচন। 

কর) এবং দেই কার্যনিচয়ের উপাদান বা সাধন 
ফি পাত গুলি বিশ্লিষ্ট করিয়া, তাহার কোনটা পরিত্যাগ 
পাপন -নিগয়ের না করিয়া, তসমন্তের উপর লক্ষা কর। এই 

(পণ জগে উ উপাদানের দে হে বি সকল 
কার্যো পাইবে না, সে গুলিকে মবািশেষ ও অন্য 

কাধাগগারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া, এক শ্রেণীভক্ত কর। তণ্ভিন্ন আবার অন্ত 
বে ৭ নিকিশেষ, অপরিচ্ছিন্ন ও অভিন্নভাবে সকল কার্ষোই অবস্থিত 
দেখিি, সে গুলিকে অন্ত এক শ্রেণী কর। পরে অন্ঠীন্ত বিভিন্ন 
শ্রেণার স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন জীবের কাঠেঁযাপাদানের সহিত এই দ্বিতীয় 
নির্িশেষ শ্রেণার উপাদানগুলি তুলনা করিয়া, ক্লোমাদিগের ঈকল 
জীবের ঘাবতীয় কাধ্যের যে নিব্রিশেষ অবাভিচারী উপাদান পাইবে, 
সেগুলিকে জীবের আত্মার নিজের বলিয়া স্থির করিবে । 

পরে আবার এঁ অব্যভিচারী শ্রেণীর মধ্যে পশু পন্দতী মানবাদি সব্ধ 



৬৬ আত্ম-বিজ্ঞান 

জীবের জাগ্রৎ স্বপ্রাদি, শৈশব বাল্য যৌবন প্রৌঢ়াদি, সর্বাবস্থার কার্যে 
ঘে গুলি নির্বিশেষ ভাবে বর্তমান পাইবে, সেই 

১৮৪৬৯এ% গুলিকেই আত্মার প্রকৃত স্বভাব বলিরা অন্যান 

করিবে । এই শেণীর অন্যগুলি তাহার গুণ 

প্রকাশ বলিয়া ধরিবে। পরে এতৎসম্বন্ধীয় অল্যান্ত বিজ্ঞতর বৈজ্ঞানিক- 

দিগের মত ও প্রামাণা শুতিআাদি শান্ের সহিহ তুলনায়, চিন্তা, 

যুক্তি ও বিচারবারা দেখিবে যে, ভোমার তরী অন্ুসান প্রকুত 

ইরাছে রি না। বদি প্রকৃত হইবার পরিচয় পাও, হবে এ অনুমান 

টা হলিরা গ্রহণ করিবে। 

এই প্রণালী কি প্রাচা কি পাশ্চাতা কোন বৈজ্ঞানিকের মহ দিক 

এপ 

হইবর কা নভে | 

দ্বিতীয় অধায়। 

'মার্যাবিজ্ঞানহতে মআস্মবিচ্ছান | 

১ম পরিচ্ছেদ |_ সুচনা । 

আার্ধা নৈভ্ঞানিকগণের আ্মনির্ণর প্রণালী কতকাংশে এই জপ 

তবে উাহাদিগের প্রন চেষ্টা ও ক্ষমতা অতি দত । বালাকাল হই 

মৃত্যু পর্য্যন্ত এই এক উদ্দেশ্তেই শত শত আরা মহাজ্মা জীবন উতদগ 

করিয়াছেন । 'আত্মদর্শন, 'আনম্মক্ছান লাভই তাহা [দিগের মৃত হল 

চুঃখের একমাত্র আত্যন্থিকনীশোপায় রা আম্মজ্ঞান তাহাদিগের 

জীবগ্গর একমাত্র দ্বরদ উদ্দেশ্য ছিল। তীহাদিগের জানিনার ও সুবিধা 

ছিল। একের ভ্রম অন্যদ্বারা সংশোধনের উপায় ছিল। তীহারা 

আফ্মাকে অনুমান বা পরোক্ষ জ্ঞানগম্য করিয়াই নিরস্ভ থাকিভেন 

না। আয্মন্ঞান॥লাভেচ্ছুগণ প্রথম শাস্ত্র ও গুরুর নিকট আম্মতত 



জীব ও তাহার চিত্ত। ৬৭ 

শুনিতেন ও বুঝিতেন, পরে স্বয়ং যুক্তি ও প্রমাণ বলে সেই তত্ব 
মননদ্বারা অনুমান বা পরোক্ষ জ্ঞানগম্য করিতেন, তৎপর নিদিধ্যাসন ও 

সমাধিবলে আম্মার অপরোক্ষ (সাক্ষাৎ) জ্ঞান লাভ করিতেন। এই 

আপরোক্ষ জ্ঞানের নামই আত্মদশন | 

সস সা সত 

২য় পরিচ্ছেদ | 

মাস ,বঙ্ছান জগ্য 

»ম সুবক-_জীব ও তাহার চিন্ত। সি 

| 

ডু এ 

কারণ চীবকে বিজ্ছানময় বা গ্রজ্ঞনমারঢ 

১1৩ হহিার পরমান্্ন্ব লাভ। আন্বা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধঘুক্ত সচ্চিদানন্দ- 

সরূপ. কাজেই আয্মাহশে জার বিকারপন্মের অভাত, অসংস্কাফা ঃ 

'কন্ধ বুদ্ধ বা চিগু জড়াক্মক দিধার, বুদ্ধাংশে ভীব বিকারবন্মের 

অন্দান, সংস্কাধা । এন কারণে আম্মোন্নতি, আন্ম সাক্ষাংকারজন্ত 

চনত সংদ্কার, চিন্ত প্রসাদন, জীবের একমাত্র অবলঙ্বন | 

আধা বৈচ্ঞানিক বলেন চিন্ত যত*বিশুদ্ধ, যত এসন্ন হইবে, ইহার 

(৮) “ছায়।তপে। ব্রক্মবিদে। বদন্তি ।”-_কঠ ১1৩।১ 
(1) “যোহয়ং বিজ্ঞ/নমনরঃ ।”--বৃহদারণ্যক। “অ।ভান এব চ।*--বেদান্তদশন 

২৩1৫*। বিজ্ঞান, প্রজ্ঞ, বুদ্ধি ও চিত্ত একার্থক। 



৬৮ আত্ম-বিজ্ঞান ৷ 

সামর্থ্য তত বুদ্ধি পাইবে। চিত্ত বিশুদ্ধ ও প্রশাস্ত হইলে, চতুর্দশ 
ভুবনে মন্ুযষ্যের অজ্ঞেয় কিছুই থাকিতে পারে না। সমস্ত বিশ্বশক্তিরই 
চিত্তের সহিত সম্বন্ধ বিধায়, তারহীন টেলিগ্রাফ, রন্জন্রে প্রস্ৃতি 

যন্ত্রের স্তায়, সে চিত্ত সর্ব বিশ্বশক্তির গ্রাহক ও প্রকাশক হয়। 

য় সবক । 

বেদান্তমতে আত্মদ্শন-সাধন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি | 

আত্মার মিশ্র ও অমিশ্র ছুই গ্রকার জ্ঞানের জন্তই নিদিধ্যাসন ও 

সমাধির আবশ্যক | আত্মা হইতে বিজাতীয় যে দেহাদি, ততসমন্তের চিন্তা 
পরিতাগে, একাগ্রতানহকারে শুদ্ধ অদ্বিতীয় 

আস্মচিন্তনে চিনুপ্রবহণের নাম নিদিধ্যানন | এই 

নিদিধ্যাসনের পর্সিপাক দশার নাম সমাধি । সমাধিকালে কেবন্গ এজ 

ধ্যের বিষয় ব্যতীত বিষয়ান্তরজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব হয়। এমন কি 
শরেরন্দ্রিরাদির জ্ঞান পর্যন্ত অন্তহিত হইয়া, সমস্ত টৈতন্য এক- 

কেন্ছিত্ব গ্রহণে, কেবলমাত্র ধোয় বিষয় প্রকাশেই নিথুক্ত হয়। শরীরাদি 
ক্লিট কি আহত হইলেও, তন্বারা চৈতন্য বিচপিত হইয়া, স্বীয় অনলদ্বন 
পরিত্যাগে, উক্ত ক্লেশ বা আঘাতের জ্ঞান জন্মার না। 

সবিক্ধ ও নির্বিকল্প ভেদে সনাধি ছুই প্রকার । যে সমাধিতে 

জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান,_এই বিকক্গত্রয়ের পৃথগন্গুভব থাকে, তাহার নাদ 
সবিকল্পসমাধি। মুন্ময়হস্তীতে যেরূপ হস্তিজ্ঞান 

রি এরিক সত্বেও মৃত্তিকার জ্ঞান হয়, এ সমারধধিকালেও 

লা দ্বৈত বিকল্পজ্ঞানসন্তেও অদ্বৈত আন্মজ্ঞান 

বলে আদ্মরশন। . জন্মে। তবে এইজ্ঞান আম্মার নির্ব্িশেষ জ্ঞান 
নহে। মুভ্তিকা যেরূপ নির্ব্িশেষ স্বরূপ অবস্থার 

হস্তী আদি আকার বিরহিত হইলেও, সবিশেষ হন্তীকৃত অবস্থায় হস্ত: 

নিনিধাাসন, সমাধি । 



অন্তঃকরণ ও অহংকার । ৬৯ 

আকারে প্রকাশ পায়, আম্মাও তদ্দপ+ নির্ব্বিশেষ স্বরূপাবস্থায় সর্ব 

বিকল্পবিরহিত হইলেও, এ সমাধিকাঁলে উক্ত বিকল্পত্রয়ের আকার গ্রহণে 
গ্রকাশ পায়। একই আম্মা, চিন্ত-জাত-কল্পনা-গুণে, জ্ঞাভা জ্েয় ও 
জ্ঞান,_-এই তিনরূপ ধারণ করিয়া, প্রকাশ হয়। তবে তস্তী-আকার 
বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিলে, হস্তিযৃত্তিকা যেরূপ গ্রকৃত মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন, 

এ বিকল্পভেদ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে, 'এ সমাধিস্থ 

, চৈতন্য ও ৪ ভদছ্াপ প্রকৃত আত্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন। 

সংবমের ক্রমোন্নতি সহকারে শ্রী বিকল্পত্রয়ের 

ভ্ঞানও নষ্ট হয়। বিকল্পবিরভিত সেই প্রগাঢ় সমাধির নাম নির্বিকলপ- 

সমাধি । এ সমাধিতে চিভ্তের বুভ্ভি-স্বাতন্বা থাকে না। লবণ 

দেদপ জলে মিশিয়। বায়, শদ্দপ নিবুন্ত চিন্ত আত্মপ্রকীশে মিলিত হয়। 

পণণনিশ্রিত জল যেজূপ জলাকারে প্রকাশ পায়, এই অশ্ফুট চিন্ত- 

সঙ্গার (১০) মিশ্রিত আম্মা তদ্রুপ তথন আম্মস্বর্বাপেই গ্রকাশ পার। 

নির্নিকল্ল সমাধি- 
বলে আত্মদণন 

(১-) শাঘা বৈজ্ঞানিক বলেন, মদিও জড়াসক্তিজাত চাপ্লা ও মেহ্ভাব অপগত 

রি , টিভ্তুর প্রশ।গ সচ্ছদভাব ন1 হইলে, এ সমাধি অসম্থব,.চবুও অবিদারূপ চিত্তের 
নাদানই রখন জড়, তখন চদাবুদ জবাকে সেই আবরণ ভেদ করিয়াই আম 

রশন করিতে হয়। কাজেই মে আবরদ্ণর দোষগণদ্ারা তাহার জ!নস্ই্ট ন! হইয়া 

গারে না । 

'শপ্লকল্প সমধিক।লে চিন্ত সর্প বিকল্প বিবঙ্ছিত হওয়ায় স্বাভাবিক জড়ত! 
ল্য সাহার নিপ্পাসক্তির আবিাব হয়। এই নিদ্রার নাম লয়। চিত্ত নিকরিত 
হুল তদ1খিত জীব ও মুষৃপু হয় এবং সমাধি ীন্ষল হয়। কাজেই নিদ্রার চিহ্ন 
পাউলেই, চিত্তকে প্র প্রবুদ্ধ করিয়া, নিড।র হস্ত হতে তাছাকে রক্ষা করিতেঞ হয়। 
গ্রাবার, যোগীর একটু ধান শৈণিল্য জন্মিলেই, সেই প্রবুদ্ঝ চিত" আপন বিক্ষেপ ধন্মু- 
৬প।? কোন ন। কোন একটী জড় বিষয়!ক।রবৃত্তি গ্রহণে, যোগীর চৈতন্যকে তদভিমুখে 
প্রবাহিত করে। কাজেই, যোগীর লক্ষ্য তখন স্বীয় আত্ম/কে প্রিতাগ করিয়া, 
সেই বিষ্য়াভিমুখেই ধাবিত হয় এবং সমাধি বিশ্ব প্রাপ্ত হ়্। চিত্তুকে এইরূপ বিষয়, 



৭০ আত্ম-বিজ্ঞান | 

চক্ষুর বহিমুখী দৃষ্টি অস্তমু্খী করিয়া যেরূপে আপনাকে দেখিতে 
হয়, এই সমাধিদ্বর দ্বার] জ্ঞান অন্তমু্থী করিয়া] তদ্রুপ আত্মসাক্ষাৎকার 

লাভ করিতে হয়। সনাধিকালে জ্ঞাতা-ন্বরূপ আত্ম, 
সমাধা ললে নি: জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সাহায্যে, জেয়-সবরূপ আত্মাকে 

জানেন, এবং যে পর্যন্ত সমাধিতে এই কগি 

স্বরূপ পার্থক্যের উপর পরিস্কট লক্ষ থাকে, সে পণাস্ত সমাধি বিকল্প, 

সমাধির উন্নতি পরহকারে মোগীর সম্পূর্ণ যখন আপন আত্মার 
উপর নিপতিত হয়, তখন জ্ঞাভা জ্ঞান ও জ্ঞের [একই 

পদার্থ বিধায়, পার্থকা জ্ঞানের মভাখে, ভিনি বে দেখিঞ্েছেন তাহার 

জ্ঞান-স্বরূপত। মাত্রই লাভ হয়। সমাধির এই অবশ্থার নাম রত 
সমাধি । এ সমাধিতে চিন্তের স্বতগ্ব কাখা থাকে না টি 
কাধাজাত কনা ৪ থাক না। তবে যোগী এ অবস্থায় চিন্ডের স্বতদ্ধ হি 

বৃত্তযাকরপ্রহণ্হহ্ত নিনুন্ত করিবার জগ্ঠ অভ ন হকারে নংঘত ইতি হছু। 

এতদ্বা তত এ নম[ধিকালে আবার চি যাঁদ রাগ দ্েেষস্রক কেন প্রধগ বন 

আবিভাব হয়, তবে নেই বাসনা-প্রাবলো চন্ডের একরপস্থপভাব জন্মে । এঠ ভাবে 

নান কষায় ভাব। এরূপ ভাব হঠলে, শচ্ছতার তভাুব, চিত্ত আর জতাবা 

গ্রহণে অনে!গা হয়। এইঈপ স্থলে, বিবেকদ্ধারা চিন্তকে নমাহত কারয়া। তাহ? 

এই কমায় ভাব বিদুরঞ্গত করিতে হয়। এই তিনটা খিন্বের হপ্ত হইভে মু পাইলেঃ 

আবার, এই নম।ধিক!লে স্বচ্ছ ত1 নিবন্ধন, চিত্রে এরূপ এক পরমহৃধের আবিভৰ 

হয় ও, চিত আবম প্রঠভা বব গ্রহণ পরিত্যাগ, যোগীকে সে সুগখাশখাদনেহ প্রবুদি 

দেষ। ন্ুপাম্বাদনের দিকে দৃষ্টি দিলে যোগী জার তখন আত্মদশনে সমর্থ হন্ না! 

কাজেই সুখ।স্গদনে অনাসক্ত হইয়। আপনাকে এই বিদ্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে 

হয়। এই চারি বিদ্বের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিলেই কেবল তি 

নির্বিকল্প সমাধিদ্ব রা আত্মসাক্ষাৎকার লাভে কৃতকা ব্য হন। 
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ত্যাগ করিত সমর্থ হন না । এখনও তাহার চিত্তের সমাধি 'ও বথান-- 
এ দুই অবস্থা বর্তমান। সমাধিভঙ্গ অবস্থার নাম বুখান অবস্থা । বাথানে 
আবার চিত স্বতন্ত্র বুক্তি উতপাদন-ক্ষমতার আবির্ভাব হয়। তখন 

আবার যোগী জগৎ ও জগতের বিচিত্রতাই দেখেন। তবে তাহার 

চিন্ত জড় বাসনাবিবজ্জিত বলিয়া তিনি আমাদিগের ন্যায় প্র বিচিত্র 

সংসার দৃশ্ত দ্বারা মুগ্ধ হন্ না। বিকল্পভাবই জ্ঞানাশ্রিত জড়তার প্রথম 

প্রকাশ । কাজেই নির্রিকল্প সমাধিই জ্ঞানাশ্রিত জন়্তা নাশের সর্ব 

টব অবলঙন্গন | 

শির্বিকল্প সমাধি অভ্যাস কালে, চিন্তের বৃতিস্বাতহ)ট থাকে না 

প্র, চিন্তে বে একান্তিক অভাব হয়, তাহা নহে। প্রশান্ত নিরুদ্ধ 
গ্লারাম্মক চিন্তের মুলক্ষেত্র নে অবিদ্যারূপ আবরণ, বুদ্ধিসন্ত্ বূপ,-_ 

(স আবরণ এ সমাধিকালেও বন্তমান থাকে । কেবল সে আবরণ 

অতি স্থর বিশুদ্ধ প্রকাশ স্বভাবের বলিরা, মিথা। কননাম্সক স্থুল বুক্তি 

ও অনাসন্ত এবং আত্ম প্রকাশের সহিত অভিন্ন ভাবে মিলিত । 

::* ন্ অবস্থায় সে অবিষ্য। সংঙ্গার পুনরায় প্রগাঢ় হইয়া চিন্তরূপে 

“পিহত হম । ঘযোগীর এ চিন্ত অবিচলিত প্রকাশান্সক-সন্-প্রধান 

ব্বত..বর। কাজেই সমাধি কালের বুদ্ধিসকে প্রকাশিত সেই আত্ম": 
প্রভিবন্ব ঝখিত চিন্তে উদগত হইয়া, ঘেগীর জ্ঞানগোচর হইতে পারে। 

“র জন্মান্তরীন় বৃত্তান্ত স্মরণের কারণ ৪ তাহার চিন্তের এই স্বচ্ছতা । 

কু সস. ₹সদ 
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৩য় শ্বক। 

পাতঞ্জল মতে সমাধি আদি । 

পাতঞ্জলদর্শনে সবীজ ও নিব্বীজ ভেদে সমাধি দুই প্রকার । 

সম্প্রজ্ঞাত ও অসন্প্রজ্ঞাত--এ ছইয়ের নামান্তর । ভাব্য বিষয়ের সবিশেষ 

ূ জ্ঞান থাকে বলিয়া, সবীজ সমাধির নাম সম্প্রজ্ঞাত। 

৬ পা এবং এ বিশেষ জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত নিবর্বীজ- 
' টীকে অমন্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। নিব্বীজ সমাধি 

দ্বার] চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হয়। ইহার ক্রম অভ্যাসদ্বারা যোগী 

আম্মজ্জান লাভকবেন এবং পরিশেষে অবিগ্ভার হস্ত হইনেও মুক্তি 

পান। ৃঁ 

বম, নিয়ন, আনন, প্রাণাক়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান, সমাধি, 

আত্ম জ্ঞানের এই কয়েকটা সাধন অঙ্গ | অহিংসা, সত্য, আন্্ের, ব্রঙ্গচর্ধা 
৮ 4 অপরিগ্রহ,-- এই পাঁচটার নান থিদঠ।  ঘোগ- 

ভাষ্যকার ব্যাসদেব বলেন, অহিংসাই সাদ 
অপর চংরিটী ঘমের এবং শৌচাদি নিয়মের মূল। অহিংসা রক্ষা না করিয়া 

সত্যাদির অনুষ্ঠান বিফল। সব্ধ ভূতের উপকার জন্তাই সতা। কাভেন্ট, 

হিংসা-উদ্দিষ্ট সতাও সিথ্যারূপে গণনীয় | শৌচ, সন্যোষ, তপ্ত) 

স্বাধায়, ঈশ্বর-প্রণিধান,এই পাচটা “নিম” । পদ্ম, আস্তিকাদি 

স্থরস্থথ উপবেশন প্রণালীর নাম “নালমনা'। নিশ্বাম প্রশ্বাস নিয়মনের 

নাম “প্রাণারাম,। ইন্দ্রিরদিগকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রভাভরণের নান 

প্রত্যাহার” । একটীগাত্র জ্রেয় বিষয়ে অন্তঃকরণ ধারণের নাম “ধারণা, | 

ধারণাঁলইন, চিন্তকে। প্রবাহিত করার নাম ধ্ধ্যান'। ধ্যানের প্রগাঢ় 

অবস্থার নাম “দবাধি” | সর্বা বিক্ষেপ পরিহার পুর্বক পধোরমান্ে চিন্তের 

নে সনাক্ আঁধান বা একাপ্রীকরণ, তাহাই “সমাধি। সমাধিকালে কেবল 

মম নস্গাত্রের প্রকাশ থাকে । একালম্বনে ধ্যান, ধারণা ও 
স। 
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নমাধি--এই £ র প্রয়োগের নাম সংঘম। (১৭) অসম্প্রজ্ঞাত 

সমাধিপরিপাকে চিত্ত, পুর্বাভ্যস্ত সংঘমাণ্দ বলে, 

পরিশেষে সর্ধ প্রকার বিষযাঁকার ধারণ বিরহিত 

হয। কাজেই তখন সংঘমেরজন্য চেষ্টার অভাব ভয়। “চন্তের 
বিক্ষেপ আদি বুক্তি স্বাতিন্ব্য পরিহার জন্য সংবদের 

চেষ্টা । বখন বিক্ষেপাদিরই অভাব তখন আর 

সত্বমের ভন্ত চেষ্টার কি প্রয়োজন? চিত্ত তখন স্বভাবতঃ নিবৃত্ত 

(সমাহিত) তবে চিন্ত নিবন্ধ ভইরাও তখন সব্বসংস্কারবিরহিত হয় না। 

সমধি। 

সংযম 

(১৭) গাভঞজল বলেন, সংঘম যখন নিখাস প্রশ্থাসের স্যায় যোগীর আরন্তষ্ধীন হয়, 

তথন ঠাহর “প্রজ্ঞালোক' নামক আলৌকিক নিম্মল এক জ্ঞানপ্রভা জন্মে ' তিনি 

দত্ঘত হইয়া! এউ জ্ঞান গ্রভভ। বলে যংহা ইচ্ছা জানিতে সমর্থ হন। তখন মৈত্রী, করুণা, 
পি. 

দুদিছাদি, বা শারীরিক বলাদি, শরীরে কিয়, অন্তঃকরণের কোন এক,ভাব অবলন্দনে 

সংঘ হলে, যেগীর সেই ভাবের বলাধিকা হয়। প্রতিভা মবলম্বমে দ্ঘম ছ।রা 
নংঘাব-বঙ্গন ছেদক "ছারক' জ্ঞান জন্মে । এ জ্ঞান 'বিবেকথাতি' ন'মক পর 

ব'.গার পুক্ভাব। রূপ হযোদয়ের পুবের প্রভার উদয় হয়। তরপ বিবেক 

1514 পুরন এঠ সর্ববিবয়জ্ঞানের আবিভাব হয় ' তারক জ্ঞান জন্মিলে, বিন। 
কাানহ সকল বিষ গানা যায ॥ কারণে চিত্ত সংযোগ করিলে কাধোয় জন জন্মে।। 

সস 

বু, লক্ষণ ও অবস্থা, ভতের এই তিন প্রকার পরিণ:ম জন্যই উহ।র বিভিন্ন আকার, 

'বভিল ব্য । এউ পরিণামতয়ের উপর চিত্ত সয্ত ক'রলে যোগী প্রিক।লড্র হন। 

“ন- সপস্করনিচুয়র মিলনে যেকোন জ্ঞান হয়, বিহরেষ্ট করিয়। পৃথক ঝাপ, "সই নেই 

সং্রীর নিচয়ে চিন্ত সঘম করিলে তৎদম্বন্ধীয় দর্ধ প্রকার সংযোগ উৎ পন বিষয়ের 

দেন জাম । শব্দ, তাহার হথ, ও তল্পক্ষ্য বিবয়্ষ জ্ঞান - এই তিনটাকে বিশ্রিষ্ট করিয়া, 
এই তিনের উপর পুথক পৃথক জূপে চিউ্নাঘম করিলে, অর্বব রঃ পার শক্াথজাজভন্ে। 

পুরুধ ৪ বুদ্ধি--এতদুভয়ের পাথকোর উপৰ চিত্ত সংযম কাঁরং লে, পুরুষ ৪ প্রকৃতি 

উভ'য়রই পৃথক জ্ঞান, এবং প্রকৃতির উপর আধিপভা জন্মে। জ্রমে এই পাথক্য 

“বদ্ধ প্রগাঢ় ও প্রত্যক্ষ জ্ঞঃনের উদয় হস্তালে, চিত্ত বিবেক প্রমুখী হইয়া বিষয় প্রক।শে 

'বনিহৃত্ত হয়, কেধল আস্সঘকেই প্রক;শ করে। ধ্যান হারে চত্ত, স্ব তমো 
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রজঃ মল হইতে বিশুদ্ধ হওয়ায়, তখন চিত্তে এক নুতন এশী নায়খ্ার উদয় হয়; 

এই সামর্যোর নাম “প্রনংখাান' | ইহার দ্বারা যোগীর বিবেক-সংক্ষংকার ও 

সর্ববাধিষ্ঠ।তৃ বাদি এশ্বয্য জন্মে । উহাদ্বারা লুন্ধ ঝ| (বিচলিত না হইলে, যোগীর 'পর 

বৈরাগা' ন।নক বিবেক খাতি এবং ধন্ুমঘ' সমাধি জন্মে। এই সমাধি অন্চয 

কুষ্ পরম পুরুষ!থরূপ মোক্ষফদ্দায়ক ধন্প সিঞ্চন করে বলিয়। ইহার নাম 'ধন্মমেদ। : 

এখন চিন্তুনন্্ব সকল ব্লেশ ও কম্ম আবরণ হতে বিশ্ুভ্ত এবং মেগী জীবন্ত: 

পুরুষের ভোগ ও অুপবগ প্রন মাত্রই গুণর কাধ । ধম্মামঘোদয়ে গুণের এ 

উভয় কযাই শেষ হয় বলিয়া, গুণত্রয় কৃতাথ হয়; এবং 'আর পুরুধকে মে ৩ 

করিতে নক্ষম হয় ন। বলিয়া তাহ।দিংগর পরিণ।ম গরমের অবনান হয়। পরে, একর 

করার সন্বন্ধ ত্যাগে আস্মা খরাণে প্রতিষ্ঠিত ও কৈবল্য প্রাপ্ত হন। £এ 

দন নহে তুষ্ট পুরুষ এবং দৃণ্ঠ বুদ্ধতন্ব। আববেক সংস্কাপ দ্বারা,এ ছুই 

এ শে] $1 এম চে $৫ পা-ভে তব গন্ধ । রা সনবন্ধত হাবহ।য় সংসার গারনমের মুল 
দম্রানা রি রেল রা 2 0 বারুদ সুরা 
ভহার নু হত সানারশানবৃত্ত। নব হণের ধম আকাশ রান ধলিত চিক, শ 

প্রবৃত্তি: এবং হমোগুণের ধর, স্থিতি ব। নিযামকহ । এঠ ধন দৃতের ভাব! 

ফুল ভুত, ভয়, ও ছন্তুঃকরণ তহাদিগের নম রঃ চট র যাবছবক কও 

ভোগ, এব" বিবেক উদয়ে আপ্বর্গ গাধন, দৃষ্ভের কাথা । গুনতয়ের বাশিষ) অবশেষ 

লিঙ্গনাত্র, ও অনিঙ্গ এই চা অবস্থা! । টার তনয় ও মনকে, রি যর তপু এ এ 

প্র্ায়। এই প্রভায় ত্য পুরন বিষয়ের ডর, দৃশ্যের শাক্ত জড় বলিয়। দুগ্ধ দখলের 

বোগা, ভুষ্টার শক্তি চেতন বলিয়া ভাহর ভষ্টন্থ। এই উভয় শক্তি উপলদ্দিউস্ত 

ভোগ্য ভোন্তখবরূপ প্রহীতিজগ্, দ্রষ্টছিও দৃগ্ের সংযোগ । অ'বদয। এই দংকবাগে? 

রঃ * নয় আয্মন্ঞান সংস্কারের নাম “অবিদ্য। | এই সংক্ষারের তিরেভাতর 

সম্থন্ধর অবসান এবং পুরুষের কৈবলা। 

অবিদ্যা, অন্পিতা) রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ,জীবের এই পাঠ প্রকার ক্লেশ। 

উহাদের মধো অবিদ্যাই অপর ঢারিটির ক্ষেত্র । চিত্তের সহিত আত্মার একত্ব ভ্রান্তি 

নাম 'অন্মিতা' | মৃতা্র।সের ন।ম 'অভিনিবেশ' । এই পাঁচটা রেশ হইতে 
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কন্মশয়ের উৎপত্তি । চিত্তগত বাসনা নামক সংস্কারের নাম “কমা।শয়' | কম্মাশয় 

হহতে ইহ-পরকালের "ভগ কঙ্গফল জন্ম । জাবের জাতি 
জাবের পঞ্চ ক্লেশ। 

র ৃঁ অ। 
কন্জ।শয়, কন্টফল । হি 

সংস্কার, বামনা । বসনধর পরিপাক? অনুতির জাপুরণ গুণে, আবের সুঙ্ছ 
ভাগে 'কন্ুফনা বলে। ম্বীয় পুর্বণঞ্চিত কন 

ভুল এর'রাবি আকারে, তাহার জাতি আয়ু ও ভোগের 

উৎপত্তি হয়। পূর্ণত!-প্রপ্ডির জন্য সজ। ভয় পরমাণুর জাকবণ প্রনুত্তির নাম 'জাপুরণ' । 

জাতি রী মনুষ্য দেব জধ্যগাদি রি বন্বায়। মনুষা। শরীর মন ও বাকা দ্বায়। 

কোন কন্ম অন্ুগান করে, তাহার হায় বাগ দ্বেষদি দ্বার! সংগৃহীত তজ্জত 

সংস্ক'র দ্বারা হাহার চিত্ত বাসিত হয় এবং ব!সনাকারে এ সংক্ষর তাহার চিন্তে 

থাঁকয়া বায়। সেই বাসনাত “কন্দ্শয়' | পুণাকন্ম শুরু, তাহা ,দেবশীরীরে 

প(পকল্ম ঠক, তাহা তীযাগশবীরের ; ও পাপপুথ্য মরি কম্প শুক্তকৃঝ। তা 

মন্বনশখাতণর, উপাদানখীজ । পুণ্য কঙ্দের ফল লাদাসক এবং পাপের পরিণান 

221 ভর পরিণামেও চংপযক্কার বিদ্যমান । যে চিত্ত-ক্ষেজ হইতে হলের 

উতদ ভু, ০7 জ অবাদা পর্িণতমশল বলিয়া হার জস্থায়ী। এত কারণে, যোগ 

সন" কও কিশ বলিয়া গণনা করেন । ঠিনি বছেন, অন!গত ছুঃশ ও হেয়। কেশ 

[শু য়র কারণ যে অবিদা1, বিবিকখনতি দ্বারা তাহ।র নাশ হয়। বুদ্ধি আদি গুণ ও 

পু ঘর শর্দপূ, এঠছুভয়র পুথকরাপে বিজ্ঞানর, নম 'বিবক তি চারিটা 

কয বমুত্ি ও 1 হন্টা চিত্ত মূ. এই সাতটা হহাব প্রান্তভুনি। রর 

ম নিয়ন যোগাঙ্গ অনুঠন দ্বারা রজন্ডমো। জাত চিত্তের মলিন পাপ-বানন! 

কত নষ্ট 52%1 জ।শবাপ্তির একশ হয়। চে আনবযপ্ত ক্রমে বিশুদ্ধ হইয়া বিবেক 

খা তা রাপে পাযিণত হয়। 

ববাী বলেন, ম*দার-মাগ হঠতে যেগ-মা:গর, প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তির, ভোগেৎ- 

পদন-নামখ্য আধক। যে ব্যক্তির চিত্ত হইঞ্ডে হংসাবীজ একব,রে 1নম্ম,লিত হয়, 

তাহার নিকট মন্ুষ্যর ত কথাই ন।ই, সপ ব্াছানদ হিংস্র রি ও স্থীয় স্কতাবিক 

বৈর ভাব পারিভ্যাগ করে। মিথা।র আ'নক্তি বিদুরিত হইকাঁ, যে বাক্তির চিত্তে কেবল 

সচ্চযেরই স্ক,রণ হয়? তাহার বাক্য অসোঘ। তিনি য|হ! বলেন তাহাই ফলে। মিথা! 

বলিতে শুদ্ধ বাগ্রনের য।থ।ধেযর অপল।প বুঝ।য় ন1। অশাস্ত্রীয় হিংস। প্রভৃতি জাত, 

সত্যও মিথ্য।-শব্দ বাচ্য। অশান্ত্রীয় মাগে পরদ্রব্যগ্রহণর না স্েয়। পরগ্রব্যাপ" 
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হরণাসক্তি নিশ্্(লিত হইয়া যাহার চিত্তে আস্তেয় প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার নিকট সর্বব রত্ব 
আপনিই উপস্থিত হয়। সআ জাহ।ঙ্গিরের কড়চায় বৃন্দাবনের গোন্দামীদিগের 

নিকট যে অলৌকিক স্বর্ণ মুর! বর্ষণের উ:লখ দুষ্ট হয়, তাহা ইহার গোষক । ব্রহ্মচষয- 

প্রতিঠায় বাঁধা লাভ হয়। শান্ত্রবরুদ্ধ দেহযাত্র' নির্ধাহক ভোগ স'ধন, অথব! 

দেহ রক্ষ।তিরিক্ত ভোগনাধন, স্বীকারের নাম পরিগ্রহ। পরিগ্রহ!স+ত্ত নিশ্ম.লিত 

হইলে, চিত্ত প্রসন্ন হয় ও পুবব জন্মবৃত্তান্ত স্লরণ হয়। 

বাহ/ভ্যস্তর ভেদে,শীচ দ্বিবিধ | খুজ্জলাদি দ্বার। কায়-ক্ষ।লন, "বাড শৌচ' এবং 

মৈত্রী মুদিতাদি দ্বার মদমান।দি চিত্তমল প্রঙ্গ[লন.'আভ্যন্তর শোচ'। বাহ শোৌচ সিদ্ছি- 

দ্বার! শরীরের উপর ভুচ্ছ জ্ঞান জন্মে এবং পর শরীরের সহিত সঙ্গ-উচ্ছা! বিদুরি 

হয়। ান্ড্স্তর শৌচ সিদ্ধিদ্বার সন্বশ্থদ্ধি, প্রীতি, একাগ্রতা, উন্দিয় জয় ও শান্ 

দর্শনযোগ্যত জন্মে । সস্তে'ধ বলিতে রাগাদি প্রবৃত্তিজাত সুখ বুঝায় না। নিবুত্তি- 

ভাত সতত পরিতৃপ্তিআত্মক তুষ্ট বুঝায়। চিত্তে সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইলে এক 

অপূর্ব নিবিড় তানন্দ ভাবের উদয় হয়। পুরাণে আছে, “যচ্চ কামস্খং লোকে 

যচ্চ দিবাং মহত ভখম্। তৃষ্গাক্ষয়হখশ্রোতে নাহতিঃ ষোড়শীং কলাম্॥” স্থিরচিন্ত 

শরীরেন্রিয়দির নিগ্রহ লক্ষণ শীতোধ” ক্ৎপিপানাদি ছন্দ সহন[ত্মক ব্রত নিয়মাদির 

নাম "তপ$” 1 চপঃ পিদ্ধদ্বার। শরীরেন্দিয়দির সামণ্থা বুদ্ধি হয়। উহারা ছ'বের আয় 

ধন হয় ; এবং শরীতুরন্িযদির সুখ ঢুঃপ জীবের প্য় সখ দুঃখ বলির ভান্থুর লিখব 

হয়। প্রণব ও তন্থ শান্ান্ুশীলনের নাম 'হাধ্ায়া | আাপায় পিঙ্গিতহ ইষ্টদেবত। 

গ্ুভ্যক্ষ ও আঙস্মন্ঞ'ন লাভ হয়। ভক্তি পুর্বাক ঈগ্ুরোপালন!র নাম ঈর-প্রাণধান। 

ইহার নিদ্দিতে সমাধি ও আস্গরজ্ঞান লড হম। আপন দিদ্ধি দ।রা ছন্দ সহিত 

জন্মে। প্রাণায়াম পিদ্ধ হইলে চিত আঁয়ত হয় এবং প্রত্যাহ'র ফলে হন্দিয় 

বগ্ঠ হয়। ? 
তপঠ হগাধ্যায়, ও ঈহ্বরপ্রশিধান,ঠ্ণহ ভিনটীর নাম পক্রিয়াযোগ' | ফিয়াঘেগ- 

দারা আঞ্ববদাদি কেশ হনুকৃত হয় ও সমাধির আসক্তি জান্স। প্রন্ৃপ্ত। তন, বিচ্ছি। 

ও উনার, _কুপপঞ্চকের এ চারিটা অবস্থা । অনুগ্বদ্ধ ভাবের নাম 'প্রনথপ্ণ। 

বাল্যকাল মানবের অনেক বাসনা এপ্রস্থৃপ্ত থাকে । যৌবনে তাহা প্রবুদ্ধ হয়। 
অতীব ছুর্বল শিথিলীকুত অবস্থার নম 'তনৃ*। “তনু অবস্থায় ক্লেশগুলি সুগ্ 

'ব!সনাক|রে উচ্ছোদে দ্/যোগ্য হই য়াথাকে। বৃত্তি আকারে প্রকাশের নাম উদার | 
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একটা বৃত্তি অন্থটার দ্বার! অভিভূত হইয়া অপ্রকাশহওয়ার নাম শবচ্ছিন্ন'। 
চিত্তে এককালে পরস্পরবিরুদ্ধস্বভ।ববিশিষ্ট ছুই বৃত্তির উদয় হয় না। যেরূপ 
রাগের উদষে দ্বেষ। ভয়ের উদয়ে ক্রোধ, অভিভূত হ্ইয়। অপ্রক(শ হয়, তদ্রপ এক 

বাসন] উদয়ে হছ্িরুদ্ধ বাসন/র অভিভবের নাম “বিচ্ছিন্ন ভাব । ক্লেশগুলি সর্বাচিত্ত 
বিক্ষেপের মূল ও তস্বজ্ঞ।নল(ভের পরম শত্র বলিয়।, প্রথমে তাহাদিগের উচ্ছেদের 
জগ্য প্রত কথুপ্য। ক্রেশ ধ্যানদ্বার তনৃকৃত এবং প্রতিলেম পরিণামদ্বার। ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয়। হন্তঃকরণ আত্মজ্ঞানের নাম *অশ্মিতা | “অকিতা' জন্যই চিত্তগত 
বাসনার সঠিঠ জীবের মন্বন্ধ। প্রতিলোম পরিণাম দ্বারা বাসনার সহিত চিত্ত 
অংস্মহয় লয় হলে, আর কোন বাদণার পুনরুৎপৃত্তি হয় না। ভাব্মকার ব্যাসদের 
:লন, জাবগ্ুপ্জিদারা (ব্লুশগুলি দদ্ধবাঁজ হয়, আর তাহাদিগের পুনরুল্গম হম না। 
এঠ দগ্ধ: আবস্থ। ক্রশগুলির গঞ্চমাবন্থ। | প্লেশ দগ্ধবীজ হয় বলিঘা জীবস্মান্তের 
হ।র পুনশহ্গন্স নাহ | বহম।ন দেহই তাহার শেষ “দই । অভ্যাস ও বৈরাগায।-- 

/০শ্হ্ত্তাল বধের এই ছু উপায় । বৈরাগান্বারা চিন্তের বিষয়শ্রত রুদ্ধ করিয়া 
বব দশনাভাগদ্ব।পা উহ বি"বক প্রোত উন্ব!টিত করিতে হয়। দশ্ঘকালি 
নয» ত:প, জ্ঞানে, প্রবহ এবং শ্রদ্ধ! সহকারে, করিলে, অভ্যাস দৃঢ় 'ও ফলোৎ- 
৮৭*শকম হয়।  বৈরাগা ছুই শ্রেলর,াজপন্ন এবং পর । শরর উন্দিয় ও মনাজত 

₹"7 বিতৃধ্।র ন।ম *দপরবৈর।গ্যা । বহমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বণীকার,__ 
তর: বরাগা এই চাপিপ্রকার! দির পরম এম্বযোরনাম "প্রসংখান" ; 
এ খর ন.ম শরবেরাগা' | 

1, বীবা, স্মভ, সমাধি ও প্রজ্ঞা, মুক্তির জল্গ নমাধির এই চটী অবলম্বন । 
ভাধ। "|র ঝুলন, শ্রদ্ধারূপ চিত্তের সম্গনাদ। জননীর স্ভায়। যোগীকে, রক্ষা! করে। 
'ব্ষ শব্দের দথ যত ব। উৎনাহ। স্মত জন্য চিত্তের অব্যাকুলত। জন্মে ম্ম। জ্ঞ|তৰা 
বধ'য়ু৫্ বিঃশষ বিবেকের নাম পপ্রজ্ঞা' | কেঁসংস্কারবিশেষহহীতে এই শ্রদ্ধরদিতে 
প্রধর ও প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম 'সম্বেগ্"। সম্বেগ্, মৃদু মধাম ও অধিম।ত্র 
তিন এক।র। সম্বেগের যত তীব্রহাধিকা* হইবে, তজ্জাত প্রযত্রের ফললাতও তত 
শা হংবে। 

ব্যাধি, ক্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্র।স্তিদুর্শন, অলব্ভূমিকত্ব, 
অনবস্থি তখ, চিত্তবিক্ষেপ এবং চিত্ববিক্ষেপজাত ছুঃধ, দৌম্বনস্ত, অঙ্গকম্পন এবং 



৭৮ আত্ম-বিজ্ঞান । 

খসপ্রশ্ব/সোদ্বেগ,_এইগুলি সমাধির বিদ্ব। ম্দ্র অক্ষমতার নান 'আ্তযান'। পারিব 

কিনা, এই সন্দেহের নাম “নংশয়'। উদ্যমরাহিভ্যের নম *প্রমাদ'। এদিক ওদিক 

আসক্তির নাম “অবিরতি'। শুক্তিতে রজতজ্ঞ'নরূপ বিপধায় জ্ঞানের ন'ন “ত্রান্ত- 

দর্শন' । সমাধিকালে চিত্তে।খিত অনেক সংস্কারকে আত্মা বলিয়া ভ্রম জন্মে। 

প্রতিবন্ধক বশত; সমাধির নিশ্*লত[র নাম 'অলন্ধ ভূমিকত্ব'। 
সুখ, দুঃখ, পুণ্য এবং পাপে? যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা মুদদিত ও উপেক্ষ1, ভাবন। 

করিলে, চিত্তপ্রনার জন্ম । এই ভাবনাভ্যাসে মোহ ও বিক্ষেগভাব নঠ হউয়!, চিন্তে 

নিহ্গুল সাত্বিক এক প্রশান্ত ভবের উদয় হয়। উহাতে চিত্তের “শর ধন্মধবলে । চিন 

প্রসন্ন হইলে, একগ্রতা ও 'ম্থরতা লাত করে ! একাগ্রতা ও প্রনন্নতা না জন্সিলে, চিন্ত 
চর সপ কা 15 কিং ডি নস 

সমাহত বা আম্মার প্রতিবিশ্বগহণক্ষম হয় না। জবের পুক্স চাতক জাতি 

পাঁপপুণাবামনা থকে বিয়। চিত্তের এরুপ মাহ জ্িশ্তিতা এবং 

এহ কারণে হাহ তছগন ন্] ॥১ 
৭ শি খে ভব এবং সঞ্চিত বাননাতুরূপ বু'স্ত উত্পপানি 

ন্ছএভিবিদ্বগ্রহণ ঘোগা শ্বচ্ছহতার ও গুশত্তহর অভাব । বাসনা ছিবিদতম লিন ও পৃ 

স্দ্ধ। কুক শপ) বা কি অক্রিষ্ট, এই বিভাগক্য়ের নামান্তর । বিরুদ বানন। 

পি দন ব্যঙও প্ শত তীর বাদনা ক্ষায়র ভউপয়ানুর নাহ । এ কারুদে তম 

ব [নন। উৎপাদন দ্বার! রাগযাদ মলিন বাসনা নই কব ক্ুবা । জা 

বঙ্গীয় জীবে দুহহ মিছে 

্ু 
-৮ 1 4৭ (৮ $ধ! 2 রি তি সখ ডি 2 3৩৭ ্  শ্্ মে ৯ রী খে টি] 

: প্হণ কাঁরয়, সকলের সুখেই খা হহাতে হন্জাস করাল, টির রগ: মল কমিয়। 

রে এম সা চিত বট ১০১৫ 
৭) শা ৮ ঞ 

৯] 
1 
* 

০৯৮ রি] এস্ধ ৫৭ টি হয় ; এবং পরের সুখে পল! হয় বলিয়া পরও 

সহনরূপ বা, পরোক্ষ পরদোযধি গুকাশনরূপগ পৈশ্িনত গযহিকত জহনপুক্দক 

স্বাৎকব বাঞ্থাস্বক 'মাউসবা পা মল, উ5ন্ত হভতে বদুন্ধিহ হয় কাদা অথ হু 

“রর দুখ ৃষ্ট কদাপা করিত ভভা!ল কার্ল) কমে বরা আন বিদ্ধ হাংবির 

নবৃধ হয়। পরের দুখ ৪ অক্ষমতার তত আপনার সুপ ও ক্ষমতার তুলনা 

যুক্ত দর্পা দ লিন নুন্তির উৎপান্ত ভৎ্সমন্ত নষ্ট হয়। মুদ্ত বা চদার শব্দের 
তর্থ হর্দ। প্র পুণ্য দৃষ্টে ভনিত হইতে শিখিলে মনের অঙ্গুয়াদি মল নষ্ট হয়। 

গরের পাপে বিদ্ধ বা দুণা না করেয়া স্ববতাভাবে উদাসন থংকিলে। চত্বর 

একদম ও আভিকতাতুক অমর্ন মল বিদূরিত তয়। এইরূপ শুরু ভাবোৎপাদনের 

নু ফলে চিত্তে সত শিক (প্রকৃত) আনন্দ স্বভাবের ল্সেহময়শান্তিআত্মক বিশুদ্ধ এক 



মুক্তি ও চিন্ত ৭৯ 

নবুন্ত যে সংস্কার থাকে তাহার নাম নিরোধসংস্কার |” বুখান সংস্কারের 

ন্তায় তাহাতে কোন চাঞ্চলাদি মল নাই। সে 
নিারাধসংস্ক।র | . 

সংস্কার প্রশান্তবাহিত। চিত্তের সন্বার্থত। (সর্ব 

ধন্ুজন্ত বিল্ষেপ চাঞ্চল্য) একার্থভাধর্মফলে 

টন্তের একটগ্রতা, নিরোধ, বা সমাধি পরিণাম । এই নিরোধ পর্রিণামই 

চিত্তের শেষ পরিণাম। এইটীই 

'বদয়ক প্রয়োজনীয়তা ) 

নাম্মার উন্নতি জন্ত ভাবের সম্বন্ধে 

টির শেষ কার্য |, এই কার্যাটী সফল হইয়া আম্মার সর্কা বাসনার 

দু অবপান ভহলে, চিত্তের সভিত আত্মার সম্বৰ 
08 | ডি 

বিরৃতিত হয়! আম্সা তখন আনান্সে আক্মজ্ঞাইঈনাং- 

পারিলা অবিদ্ভার হস্হইভে সম্পূর্ণ বিন রণ বিমক্ত ভইপা স্বস্বভাবে প্রভি্টিত 

5র্ধ সবক । 

নার্ধাপিজ্ঞানমতে আন্ঘদশনের অধিকারী । 
১০ টী 6০1 লা সপ শা মি পু শি আভল এন দেখিলে নে, আগ্ুদশন জন্য শৈর্ধিিকলু বা অসং 

পর ভন কিন্ত চিনের মুঢ় বা ক্ষিপ্রাবস্থা থাকিতে 
যা সমাহিত করা অসম্ভব । মুড়াবস্থার চিনতর জড়তা, 

'হ7শনাধিকার 
তামসিক স্তন্ধভা, এরূপ অধিক দে, তখন ভাহাতে 

গ্টি ঙ 

২৬ 3 বি 
নন্মল আম্মপ্রভিশিষ্ব গ্রহাণোপঘুল্ত শচ্ছভার আদৌ অভাব গণুক 

৫. 
সিটি 

এবং 

ক্ষিগ্বাবস্থার বদিচ জড়তার আংশিকাপগনন হয়, ভথাপি তখন ও জীব 

ব্দ্যার মোহে মু তখনও ভাহার 'অনান্সে আত্জ্ঞান এবল এবং 
সপ 

প্রেম ভাবের আ আবির্ভাব হয়। নেই আমন্দ5 আআ? কসর প্রকৃত হুভাব বন্দিয়া তাহার 

হাবিভাবে চিন্ত বিনাক্রেশেই সমাহিত ৪ আক্কন্ঞ!ন প্রকাশে লক্ষ হয়। 
--পাভগরলদশন । 



৮০ আত্ম-বিজ্ঞান 

মুটাবস্থার তামসিক জড়তা কতক নষ্ট হওয়ায়, চিত্ত তখন মঙ্গলম্ 

নৈসগিক নিরমে,ইন্ধন প্রবিষ্ট অগ্নির স্তায়, প্রবল চাঁঞ্চল্যজালায় প্রজ্জলিত। 
সঙ্কন্ন বিকল্পাক্মক মনই তখন সবল, নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি অতি দুর্দল। 

চঞ্চল জলে নিপতিত ্ধ্যপ্রতিবিদ্বের শ্তার, সে চিন্তে প্রতিফলিত আত্ম 

প্রতিবিদ্ব' তখন অস্থির ; এবং জীবের জড়ে আত্মজ্ঞান ও বিষরতৃষ্ণা, 

ও তজ্জাত মানসিক স্বল্প বিকল্পের প্রাবলো, জ্ঞানানন্দাত্মক সে 

প্রতিবিম্ব তখন সহজেই জড়বিষর মিশ্রিত হইয়া! জীবের জড় বিষয়জ্ঞান 
ও ভোগেরই সাহাধ্য করে। তখনও জীব সেই আন্মপ্রতিবিদ্বকে বিষয় 

হইর্তে বিদি ন্ট করিতে অঙ্গন । তখনও ভ্রেরবিরহিত ভ্ঞান বা ভোগা, 

বিরহিত 'আনন্দ তাহার পূর্ণ অবিদরিত। কাজেই, তখন মে আত্মদশনে? 

সম্পূর্ণ অনধিকারী। পরে বিবয় ভোগাদি দ্বারা বানি ক্রণুি 
সহকারে, তাহার চিত্তের যখন বিক্ষিপ্তাধস্থা লাভ হর, তখন সাগরুর 

উপদদেশে তন্বজ্ঞানাম্মক বিরালাভে, ঘদ নে ব্যক্তি জমে অনিদার 
কুহক বুঝিতে সক্ষম হয় এবং শনদদাদি দ্বারা চিত্তের সেই তমোজপা 

ইন্ধন-দগ্ধকারী রাজসিক অগ্রিজাল। নিব্দাপিত করিয়া, চিত্ত, 

জলদঙ্গারবৎ সান্বিক ছ্্িরিন্বচ্ছাবস্থায় পরিণত করিতে পারে, ভাবে হাঙর 

আত্মদরশনের সামর্থা জন্মে । তদ্রপ স্বচ্ছ থ্ির ভাই চিত্র একাগ্র 

পরিণান । সেই অবস্থায়ই চিত সদাধির বোগ্য, ভাব আমদশগ্র 

অধিকার ।, 
শ্রুতি বলেন, শান্থ দাস্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও শন্ধা্ি 

আত্মনাক্ষাৎ্কারে সবত্র হইবে। কারণ, শমদনা।র অভাাপব 

£ চিত্তের বাসনাসন্তির ক্ষর 'ও বিশ্ুব্িতাসাধন 

দ্বার। ভাহার স্বাভাবিক প্রেমাম্মক প্রদন্নভা? 

উদ্ধার করিতে ন! পাৰিলে, চিন্তকে আত্মদশনে 
বত বা সক্ষম করা অসাধ্য । এই সন্ধে গ্রেমভাবে আনন্দের প্রকাশ 

১” টা হি 

রে 



শমদম শ্রদ্ধাদির প্রয়োজন । ৮১ 

বলিয়।, ইহাই প্রকৃত আত্মদর্শনযোগ্য চিত্তের স্বচ্ছভাব এবং নির্ব্বিশেষ- 

প্রেমভাবে শাস্তি বিরাজমান বলিয়া, এ ভাব প্রশান্ত । প্রেমভাব বখন 

সর্বদেষবিরহিত হয়, তখন তাহাহইতে হেয় উপাদেয়রূপ পুথক্ উপ- 

লব্ষিরও অভাব হয়। কাজেই তখন প্পেমনির্বরিশেষ ও সততই 
একরসাজ্মক ও প্রশীস্ত হয়। বিষরবিশেষে ভাবের বিশেষত্ব জন্যই 

প্রেমের হ্বাসবৃদ্ধি, এবং তজ্জন্ই তাহার মোহচাঞ্চল্য । ইহাই প্রেমের 
জড় কামভাব। এই কামই চিত্তশুদ্ধির প্রধান বিন্ন এবং ইহার দনন 

জন্তই শমদনাদির প্রধান প্রয়োজন । তবে অনন্তকাল-সঞ্চিত এই 

কাভার, এই বাঁসনাজাল, উন্মোচন ভ সহজসাধ্য ব্যাপার ঞ্হে। 
বিশেদ তঃ চিন্তাশ্রিত বলির! জীবের নিজেরই ঘখন চিন্তজাত প্রবৃত্তিকে 
আপন প্রবৃত্তি বলিয়! ধারণা, এব* সেই প্রবৃন্তি চারিতার্থো পরম 
কুথন্তন, হথন গুরু মহাজনাদির বাক্যে বিশ্বাস ও অশরদ্ধা না জন্মিলেই 

বাঃ & 777 ত্রান্তির ভস্তথ হইতে ভাহার উদ্ধার কিরূপে 

সন্তু 2 এলং শমদমাদি হিতকর বলিয়া তাহার প্রতীতি না জন্মিলেই 
ব'...৮ শদৃভযাসে কেন প্রনত্রবান্ ভইবে ? সামান্ত চেষ্টার ত আর খ্র 

তন পরল্মজাহ প্রবল বেগবান চিন্তআোত অবারোধ সম্ভবপর নহে। 

এগ ত,ুণেই শদ্ধার বিশেষ প্রয়োজন । আস্তিক্যবুদ্দি-মিশ্র চিত্ত প্রসন্ন- 

পন এক) | আদ্ধাবাতীত শমদমাদি জন্য প্রযত্ের একান্তিকতা 

ভলো না, এলং প্রবন্ত্ের এঁকান্তিকতা ব্যতীত চিত্তের অভ্যাস 
পর্ন অসম্ভব! এই কারণেই আম্মদশনেচ্ছুর পক্ষে শম। দম 
উপ হ, তিতিক্গা এবং শ্রদ্ধার এরপ পুব্বীভ্যাসের আবশ্তকত|। 

নিহ্ধানেভা বস্তবিবেক, শম, দম, উপরতি, তিতিগ্ণ শরন্ধাদি ইহশম্বা 

পরস্পর পরস্পরের উন্নতিসাধক | 

'হন্দুশাস্ত্রমতে, এই চিন্তশুদ্ধিই মন্ুষোর যাবতীয় সন্ধ্যা, আহ্কিক, 

পুজা ইত্যাদি নিত্য ধর্মকর্মের উদ্দেশ্। চিত্ত প্রস্ম ও স্বচ্ছ হইলে 

৬ 

$ 



৮২. আত বিজ্ঞান। 

মনুষ্য তাহার প্রকৃত কর্তব্য বুঝিতে পারে । তখন চিত্তে বিবেক ও 

বিদ্যার উদয় হয়। অবিষ্ভার আশ্রয় জন্ত যেরূপ জীবের পতন, বিদ্যার 
আশ্রয়ে তদ্রপ তাহার উদ্ধার। প্রকৃত তত্বজ্ঞানের নাম বিদ্যা | 

ইহার বলে জীব অবিদ্যাজাত ভ্রান্তি নষ্ট করিয়া আন্মপ্রতিষ্ঠালাভ 

করিতে সক্ষম হয়। 

শারীরক ভাষ্যকার বলেন, নিতাযানিত্য বস্তবিবেক ইজ'মভ্রফলাভোগ- 

বৈরাগা, শমদমা্দি য্সাধনসম্পৎ (১৮) ও মুমু্া,এই সকল লাভ 
হইলে সাধক আয্মদর্শনের প্রকৃত অধিকারী হন্। , 

৯১ 

শিখন দেখ আত্মদর্শনোদ্যোগের পুর্বে কঙ্প্রবৃত্ির হস্ত ভইতে 
এইরূপ বিশেষ মুক্তিলাভের বাবস্থার গ্ররোজন কি। এ দির 

বুঝিতে হইলে, জৈব কম্পন ও জ্ঞান গাথথক্য 
কন ও জ্ঞানের | 

টি হু না এ ১» ৫১৬ সি র্ ক 

পার্থকা। আরও একটু পরিস্ষুতন্ধপে বুঝা আবশ্ক ! 

কম্ম পুরুষই পর্ধ্যপ্লাচনাকরেলে দেখিবে, নে আয লাই 
জ্ঞান বস্তু । 0 ক 

তোমার জিরা ; ভুনি করিলে হয়, নং কপিতন না ঠ 

হয়। তুমি ইহার কর্চা। উত্তা সন্দতোভাবে তোমারই উপারাতিন, 

তোমারই ইচ্ছ। সাপেক্ষ | কি 141 ঠিক পাপ শে | 7522 ল্স্যুন 

কর : /2--21 
তামা ইক্দ্রিরন্তঃ স্ণর ছি চবুহৃত হল, জাত১ত, ঠি সা তদ নরক 

জ্ঞান জন্মে । কর্পেবি হয়ে দ্ধানের জন্য ভোমার কর্ভছের গগ্রয়াজন 

নাই। কৃম্ যেরূপ পুরুবপ্যাপার'ধীন, জ্ঞান ক্রপ বন্তুদামিকার 

অধীন। অতএব, কর্ম পুরুবভন্বঃ জ্ঞান বন্ততন্তর। 

-৯ 

সু শস্প শপ অক শি ০ দি শ্ পাশা শা শীশাশীশী তিক তত সত শা ০ 
শশা পক ও পপশীশিস ও শিল্প শি এ স্পা 

শপ এ আজ পাশা শট 

আরিটি 

১৮) শন ( বহিররন্দিয় নম 9 দষ (অন্বঃকরণনিগ্রহ ), উপরিণ্ভ (বিষানু 

তব বিরতি), তিতিক্ষা ( শীভোষাগাদিছন্দ-সতিসুততা ), সমাধান (হাসিতহে মনা 

নংমাগওত ও খন্ধা। (ঠরু-বেদাস্ত বাক্য বিশ্বান )--- ই ছয়টার নাম মঈসাধন সম্পৎ। 

শারীরক ভাস্য ১1১ | 



জ্ঞান ও কন্ম্ ৮৩ 

আবার দেখ পুণ্যই হউক, আর পাপই হউক, সং হউক, আর অসৎ 
হউক, কর্মমাত্রই প্রবৃত্তিসাপেক্ষ, র্ঃগুণের কার্ধ্য | চিন্ত সঞ্চালনব্যতীত 
কর্ম অসম্ভব । কিন্তু জ্ঞান সবগুণের প্রকাশ । জ্ঞানজন্য চাই, চিত্তের 

_.... শ্বচ্ছস্থির ও সংঘতভাব। জ্ঞান স্বরং সপ্রকাশ। 
রে কাজেই ইহার প্রকাশ জন্য চিভের কার্য, চিত্তের 

চাঞ্চল্য, নিম্রয়োজন | থে চিন্ত ঘত বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ, 
স্ছুর- নিবৃত্ত হইবে, সে চিন্তে জ্ঞান প্রকাশের ততই ক্কভি কাড়িবে। 

গু 

তবে তুমি বলিতে পার বে, বিধয়জ্ঞানলত্রইভ কনম্মনাপেক্ষ । " জ্বি! 

হারা দেশকালবন্পপিচ্ছিনন বিষর়বিশেষকে চিন্ডের গোচরকরিতে 
স্তর $. পা পপ ৮ কা ০৯ বাস ৩ ৪৮৮৮ অপ্পসি গা ্ি। 

হয়। তিখপর চদার হব বনদাকিরিবু জু ধারণ 
[ববযড্ন নারির নারি _ . 
।..ঘনাধ্য। করিতে হয়) ভতবেত সেবিষরের জ্ঞান (০ম 
রা 

ঙ ০» স্টিল পপর ০৮ ১ কাকী ৮ ৮. ৬০০ 

170] জানি । আবাবু, এই বে বাঁ গজ্ঞান) ইহহাও 

স্কতাগ্নক প্রভাভঙ্ঞান ৩৮৩০১))1107)) দ্বারা 

বদ জাতিনামাদসবদিত পার্ুউ জ্ঞাননাভ করিতে হয়। 

এ মমশই ইন্দির ও মনের ক্রিয়ামাবা | কাজেই, এরপ বিবরজ্ঞানকে 
টি তিনটি শু কি বাবিয়া বলব? 

হামার এ কথা স্বীকার্য । কিন্ত আন্মতক্ের প্রত লক্ষা করিল, 

বুঝবে থে, বিধরজ্ঞনজন্য এইরূপ মনেশ্বযাপার প্রসোজষ্ হইলেও, আত্ম- 

জ্ঞানজন্য তাহা নিশ্রয়োজন। আত্মা তোমারই 
আনম ঙ। "মস রদ আত্মা, তোমারই চৈতন্তের ন্বপ্ূপ। খ্টীজেই তাহাকে 

চিন্তের গোচরকরিবার জন্য অন্ত কোন স্থানহইতে 



৮৪ আত্ম বিজ্ঞান 

আনিতে হয় না। তাহা! আত্মারূপে তোমার চিত্তে বর্তমান । তাহারই 
চৈতন্য প্রকাশে তোমার যাবতীয় বিষয়জ্ঞান। আবার, তাহা কোন 
বাহ বা মানসিক পরিচ্ছিন্ন মুত্তিবিশেষও নহে যে, তাহার জ্ঞান, 

জন্য তোমার চিন্তকে তদন্ুরূপ বৃত্তি উৎপাদনকরিতে হইবে । আত্ধ: 
তোমার চৈতন্যের, তোমার জ্ঞানের স্বরূপ; এবং তাহা তোমার পূর্ব- 
দুষ্ট কোন পদার্ণও নহে, পদার্থের স্তায়ও নহে যে, তাহার জ্ঞান 

তোমাকে তোমার মানসিক বিকল্পনা বা প্রতাযাভিজ্ঞীনের সাহাবা লইতে 

হইবে) 'তাহার্বরূপ দর্ধতোভাবে তোমারনিকট অপূর্ব | কাজেই 
পরিচ্ছিন্ন বিষরজ্ঞান ক্রিরাব্যাপারসাধ্য হইলেও, আত্মজ্ঞানজন্ত ক্রি 
সর্ধতোভাবে নিম্পয়োজন | + 

বেদান্ত মতে আত্মাই একমাত্র সং, একমাত্র বস্ত। সাহার সন্ত" 

জগতের সন্তা। আম্মা নিত্ানিদ্ধ, সংঙ্কারসাধ্য নহেন। কাজেই 

চিন্তজাত সংস্কারের সাহায্যে তাহাকে কিক 
77555 দেখেবে? জড় সংস্কার, আম্মক্ঞানের ০ পধানহে। 

তবে তুনি বলিতে পার যে সংক্কারজন্তইন 

আম্মার জীবভাব। অর্িদাসংস্কারাবৃত, অবিদ্াসংক্কার-প্রতিবিদিত 

আস্াইত রে ;) এবং জীব তাহার দে 
দ্গর([এত জাক্সাহ 77 সর ০০ সঙ্গা-স্ছচ্ছ-অবিদ্যা-সংস্কারগাত আসক্তি বলে স্বাঃ 

জব । 
| 

প্রন ভজ কম্মন্দার। প্র ভমুত? নত) সন্ত ভজ
ন 

হত শত নৃতনসংক্কার সংগ্রহতপির। উর্ণনাভেব স্যার তদ্ধাপা নাহার 

ৃ দেই আম্মাবরণ ঘে ক্রমেই আরও প্রগাঢ় করি 
চিত স্ংক্ষারাস্মক & র্ দিনার রা 

তভেভে, তাহার দেহ প্রগাড় আম্মাবরণের নামত £ 

* “ন চুষা গৃহাতে নাপি বাচা নান্তৈদেবেস্তপস। কম্দণ। বা। জ্যানপ্রন.এশ 

বিশুদ্ধসত্ব স্ততস্তর সু, পণ্ঠতে নিধলং ধ্যায়মান: |”-মু$ুক ৩1১1৮ । দেবস্ ইন্দ্রিয় সস 

বুশ্মি। 



আত্মঙ্ছান ও সংস্কার ৮৫ 

চিন্ত। অতএব, সংস্কারের প্রগাঢ় ভাবের নাম যখন চিত্ত, তখন জীব 

স্কারবিরহিত চিত্ত কোথায় পাইবে বে, তৎসাহাঁব্যে আম্মদর্শনলাভ 

করিবে? 

তোমার এ কথাও ঠিক। চিত্তের সাহায্যে আম্মার প্রতিবিষ্ব- 

জ্ঞান ব্যতীত, প্রকৃত স্বরূপজ্ঞান অসস্ভব। তবে, চিন্ত বিশুদ্ধ স্বচ্ছ ও 

নিরদ্ধ হইলে, সে চিন্তে যে আম্মপ্রতিবিন্ব পড়ে, 

চিত্ত আস্মজ্ঞন ,সে প্রতিবিস্ব আন্মস্বপেরই একরূপ প্রতিকৃতি । 
প্রকৃত আ।স্বজ্ঞানের 

পব্ভাবী কাজেই, তদ্দরশনবলে একরূপ আম্মার স্বরূপ- 

| জ্ঞানই লাভ হয়; এবং সেই জ্ঞানের প্রল্গীদে 

কালে জীবের চিত্তগ্রন্থি খপিয়। যায়, জীব অবিদ্যার হস্তহইতে মুক্ত হয় 

এবং স্ব স্বরূপ লাভ করে। 

স্ব বিরহিত হইয়া শক্তির অবস্থান অসম্ভব। কাজেই আত্ম! 

'থন “কমাত্র বন্ধ, তখন আত্মার আশ্রয় বাতীত সংস্কারের অস্তিত্ব 

অসম্ভব । পরে দেখিবে, স্থাবর জঙ্গমাদি সকল 

পদার্থের ন্যায় সংস্কারও আত্মাশ্িত অজ্ঞান 

এছ চ। সংক্ারের অজ্ঞানশক্তি ভাগের ভারতমাজ্ন্যই সংস্কারের সন্ধব 

১.৮ রব জাস্ম। 

বত" ঠামসিক 'শ্রণীভেদ | সান্িক সংস্কারে অজ্ঞানাংশ সর্বাপেক্ষা কম 

রর ও কক্স! কাজেই আগ্মদশন জন্য তামসিক ঝা! 
হস নাম্নক অংশ- 

1 আপেক্গিক রাজসিক সংস্কারাপেক্গী সান্দিক সংস্কার কম 

নংনাধিকা জন্য বিন্নকর । সং.ও পুণাকন্ম ছারা অনত ও পাপ 
ন'ঙরারের ণভেদ। ্ 

কর্মজ তদোরাজসিক সংস্কারের হাস, ও সাত্বিক 
সংস্কারের বৃদ্ধি, হয়। জ্ঞান ও প্রেমই আম্মার প্রকাশ । সুতরাং 

জ্ঞান ৪ প্রেম পরিচালনাভ্যাস দ্বারা আত্মস্ফুভ্তির বৃদ্ধি হয়। সংস্কার 

এই আত্মাংশের বৃদ্ধিজন্তই সংস্কারের স্বচ্ছতা | যে সংস্কারে 
আত্মশ্ষুষ্তি যত বেশী, সে সংস্কার তত স্বচ্ছ ও সান্বিক। এই কারণে, 



৮৬ আত বিজ্ঞান । 

যাহারা আত্মজ্ঞান লাভের প্রত্যাশী, তাহাদিগের 
পূর্বে সৎকর্মান্থশীলন, জ্ঞান ও প্রেম ভাবের 

বৃদ্ধি, দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ স্বচ্ছ প্রশান্ত ও স্থির 

করা কর্তব্য। এ সকল অন্ুণীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র, সংসার । কাজেই, 

ংসার দশায়ই মা'নবকে এ উন্নতি সাধন করিতে হয়। 

এরূপ না করিয়া চিত্তশুদ্ধির পূর্বে, হঠকারিতা বলে প্রাণান়্ামাদি 
অভ্যাসদ্বারা জড় ও পাপাসক্ত মলিন চিত্তের প্রার্নশক্তি হাস করতঃ, 

চিন্তকে নিবৃত্ত করিলে, চিন্তগত ক্লেশ প্রস্তপ্ত 9 

চিন্ত তূর্বল হয়, এবং চিন্তের তমোভাব আরও 

বদ্ধিত হয়। এবধপ চিত্তদ্বারা আত্মপাক্ষাইকাদ 
্ ২ প্রত্যাশা কথনই ফলবতী হয় না। এরপে চিস্ত নিরুদ্ধ হইলে 

চিস্তোন্নতির জনা 
সংসারের প্রয়ে'জন। 

অস্কুউচিত্রের নংঘ্ম 
অহিতকর । 

তন্বারা তমঃস্বরূপ অন্ধকার প্রতিফলিত হয় বাতীত আত্মজ্যোহ। 

কদাচ প্রতিফ'লত হইতে পারে না। কশ্মদ্ধারা চিন্তশ্ুদ্ধির পুষে, 
প্রাণায়ামাদি চিন্শক্তি হীসকারক জ্ঞানসাপন-্অভ্যাস জীবের বিএ 

অহিতকর। এতদারা নুক্তিলাভ না হইয়া জীবের হুট বা ছড 
পরিণাম প্রাপ্তি অধিকতর সম্ভবপর | এই কারণে স্মতি জাতি আদি 

রি 

শান্ত এপ অনুহ্ঠাদনর বিরোধা ১৯)। 

(১৯) তামমিক জড়ত। ৪ রাজনিক চাঞ্চলা, চিত্র এই দু ভাবহ আগ্মনাক্ষায 

কারের বিরোধী | তন্দ্রা জড়ভাত প্রধান। রর পূর্ণগ্রসে যা বেনপ প্রকাশ 

হয়, জড়তার প্রগ ঢ অ:বরণে আস্মীও তদ্ধপ আবৃত ভয়। জড়তার আধিচক্া 

জ্বর যুঢত | ৬৩*।র পূর্ণ তায়, জীবের জড়পরিণাম। চাঞ্চলা জড়তানাশের একমাত্র 

সহায়। রোগ প্ররণন্বারাই তমোগুণজাত সঙ্ষোচ বিরিষ্ট হত 

চিত্তের স্থল জডভাব অপগত হয় এবং চিত্ত ভুঙ্ম ও ন্চ্ছ হয়। এই চাঞ্ল্েরই নদ 

প্রাণশক্তি । ইহার সবি ইহাই চিন্ববৃত্তির কারণ, ইন্থাই ভ'বের মর্ধধাসক্তির 

উৎপাদক! যে চিত্ত উহার যত আধিক্য, সে চিত্ত তত অধিক সবলঃ সপ্রা”, 



আত্মদর্শন ও কর্ম্ম। ৮৭ 

এখন দেখিলে যে, কর্ম আত্মদর্শনের সাক্ষাৎসাধন নহে, কর্ম 

আত্মদর্শনের বিরোধী । কর্থের প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি জন্য, চিত্তকে 

বিশুদ্ধ স্থির স্বচ্ছ অনাসন্ত ভাবে আনয়ন জন্য; 
মগ টন এবং চিত্তের এরূপ ভাবের প্রয়োজন আত্মদর্শন 

জন্য । চিন্ত এপ উন্নত না হইলে, সে?চিতের 

কর্শক্ষম ও সবৃত্ত । ইহার বলেই জীবের ক্রমোন্নতি, তাহার মুক্তর আশ! । অবগ্ঠ চিত্তে 

জড়প্রাণরূপ চাঞ্চল্য বর্তমান থাকিতে মুক্তি অনস্তব। চাঞ্চল্য জড়তা নাশজন্য পরম 

হিতকর হঠ:লও, আন্মনাক্ষাৎকারপক্ষে জীবের পরমবৈরী ॥ ইহাই চৈতন্যের সহিত 
মিলিত হ5 তক নাম গ্রহণে জীবের সর্নয অশান্তির মূল। কর্ধা তি উদ্ৎপষ্ঈদনদ্বারা 

চিন্তের ভদ হামপিকন্তন্দভাব নই করিয়া, চিত্ত নিন্মল, স্বচ্ছ ও আস চেতনা গ্রহণের 

টি কর বলিয়!, পরের চঞ্ল্য, পরম্পরা সম্বন্ধে মুক্তির হেত, এবং এই চপল বলে 

চিত্ত ঘন নন্লল, উন্নত ও আত্মনশনযাগ্য হয়, তখন দেই নিশ্দল চিন্তকে অস্থির করে 

বলিয়।,” বরে দাক্ষাৎ নঙ্গন্দে ইহা আবার মুক্তির বাধক | নিশ্মল চঞ্চল জলের ন্যায় স্বচ্ছ 

চিত্ত চা রি আরক্ম-প্রতিবিশ্ব গ্রহণে তক্ষন হয়। এই কারণে, চাধলে।র 

সহ চি আত্ম-বিশ্ব গ্রহাণোপযুক্ত নিল ও শচ্ছ ভাব প্রাপ্ত হইলে, চিত্তের 

চা লানশের জনা টির প্রয়োছন। তখনই প্র!ণায়ামারি অভ্য।সদ্বারা। 

কৃহকন র'সনিক চাঞ্চলা নষ্ট এবং চিন্তক নিবৃত্ত ও নমাহিত করিয়া আক্মগ্রতিবিদ্ব- 

গ্রহণের উপযুক্ধ, কর। বিধেয়। এরূপ না করিয়া প্রাণায়মাদি অভ্য।সদ্বারা মলিন, 

পাগপাঞ্কল, জড় অনচ্ছ চিত্তের চাঞ্চলা, তহ।র বুত্তিউৎপাদনস।মথ্য, নষ্ট করিতে 

চষ্টা +রিলে, চিন্তের জড়ত। থাকিয়া যায় এবং দে চিত্তদ্বার। কখনই আত্ম সাক্ষাৎকার 

লশ্ভি ংঘ না। জাবচিত্তাশ্রিত আত্মা । চিত্তের সাহাষা বাতীত জীবন্আত্মজ্ঞান লাভ 

করিত অক্ষম। এই কারণে স্মৃতি ঝুলন) *কষ।য়পংক্কি কন্মানে জ.নস্ 

পরমাগত | কমায়ে কন্দভিঃ পঞ্কে ততো আনং পরবর্তীতে ॥" যখন করদুদ্ারা 

চিত্র কমায়ত্বর্দপ পাপবাসন।জাত কোহবিক্ষেগভ।বের গরিরিপাক জন্মে, তখনই 

জন জবের পরম/গতি। কর্শদ্বার| কষায় ভবের পরিপাকে চিত্তে বিবেক ও 

তজ্জত দুমুক্ষার স্বব্তি হইলে, তৎপর জ্ঞ/নম।্গে প্রবৃত্ত পৃ কর্তবা। “অবিদ্যয়। 

মৃত্যুংতীত্ব1 বিদ্যয়[নৃতমন্ততে ॥”- শ্রুতি ! 



৮৮ আত্ম বিজ্ঞান । ূ 

সাহায্যে আত্মদর্শন অসম্ভব। কাজেই আত্মদর্শন জন্য জ্ঞানমার্গীব- 
লশ্বনের পূর্ব্বে শমদমাদি সাধন আবশ্তক | 

আবার সপ্রণিধান হও, তবে দেখিবে যে, একমাত্র তন্বজ্ঞানই বস্ত- 

তত্ত্র। তত্বজ্ঞান বলেই বস্তর প্রকৃত স্বরূপজ্ঞানের সাহায্য হয়। 
ংশয় বিকল্পাদি বুদ্ধির দোষ। তদ্যুক্ত জ্ঞান, 

তত্বজ্ঞান নহে। এরূপ জ্ঞানবলে বস্তু্বরূপের 

অনুভব অসন্ভব। কাজেই নিত্যাঁনিত্য বস্ত 

বিবেক এবং বেদাস্তাদি তব্বশাস্ত্ররে আলোচনা প্রয়োজনীয় । 
ইহাদ্ার। বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়। শ্রুতি বলেন, আত্মা গুহা নিভিত। গুহা 

অর্থ তবজ্ঞানদ্বারা সংস্কৃত বিশুদ্ধ বুদ্ধি। ততশাস্ত্রের মন্খ অতিগুঢ়। 

কাজেই সদ্গুরুর সাহাধ্য ব্যতীত তল্লাভ অসম্ভব । এই কারণে 
শ্রুতি (*) সদ্গুরুর এত পক্ষপাতী । 

তত্বজ্ঞান ও তত্ব- 

শাস্ত্রানুশীলন। , 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
আম্মদর্শনোপার়- যোগ, ভক্তি, ও জ্ঞান। 

প্রথম সবক । 

সুচনা, যোগাদির অধিকার । 

বশিষ্ঠ বলেন, তন্্বন্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়,--আত্মসাক্ষাতৎকারের 

এই তিন উপায়। এ তিনটা মিথঃকারণরূপে, পরস্পর পরস্পরের 

উন্নতি সাধন করে। তন্বতঃ, এ তিনই এক, 

॥ যাহা বাসনা তাহাই মন। কার্য আর কারণে, 

প্রকাশ আর অপ্রকাশে, মাত্র ভেদ । ব্যষ্টিবাসনানিচয়ের সমঠির নাম 

মন। এবং সেই মাই আত্মার বন্ধন। পুষ্প যেরূপ স্বীয় সুগন্ধবলে 

(৯): ই ২ বেদ ।”-- শ্রুতি । 

আ[সদর্শনোপায় ! 



বাসনা ও যোগাদির অধিকার । ৮৯ 

মানবচিত্ত আকর্ষণ করে. চিত্তগতবাসনাও তদ্রুপ হ্বীয় আসক্তিবলে 

জীবাত্মাকে আকর্ষণ করে। কাজেই মনের ক্রমক্ষয়েই, বাসনার 
ক্রমক্ষয় এবং মনোবাসনার ক্রমক্ষয়ে তত্বজ্ঞানের ক্রমোদ্গম। ইহার 
একের সাধনে অন্ত ছুয়েরও সিদ্ধিলাভ হয় । বশিষ্ঠ বলেন, পৌরুষ ও 

বিবেকের সাহায্যে মুমুক্ষুব্যক্তি আত্মসাক্ষাৎকারলাভার্থ ভোগেচ্ছাত্যাগ 

করিয়া, এই তিনের অভ্যাস ও আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। তত্ববিষযবক 

শ্রবণ মননাদি, তদ্বিষয়ক আলাপন ও পুনঃ পুনঃ তাহার অনুন্মরণের 

নাম তন্বজ্ঞানাভ্যাস। মৈত্রাদি শুভবাসনার উদ্বোধন করিয়া কাম- 

ক্রোধাদি অশুভ বাসনাক্ষয়দ্বারা বাসনাক্ষয় অভ্যাস করিজে হয়। 
বশিষ্ঠ বলেন, শুভ বাসনা বৃদ্ধি দ্বারা মুমুক্ষুর কোন অনিষ্ট নাই। ২২০) 

বাসনার বিশুদ্ধিতাহকারে চিত্তে যখন বিবেকের উদয় হইয়| আত্ম- 
সক্কেচক সংস্কারের হস্তহইতে মুক্তির এ্রকান্তিক ইচ্ছা জন্মে, তখনই 

মানব আতম্মসাক্ষাৎকার লাভের অধিকারী হন্। 
তখন স্বীয় চিত্তের গতি অনুসারে তিনি গুরু উপদেশ গ্রহণপূর্ব্ক 

যোগ,ভক্তি,ব জ্ঞান,--আম্মসাক্ষাৎকারের এই তিনমার্গের কোন একটা 

অবলম্বনে, অভীষ্টসিদ্ধিলীভে প্রযত্রবান্ হন। সং- 

চিংমানন্বস্বর্ূপ আত্মার এই তিন স্বভাবের 

সুপ্তি জন্য জীবে ইচ্ছা জ্ঞান ও প্রেমের প্রকাশ। 

যোগ,ভক্তি ওজ্ঞানের 
অধক।রী নির্ণয়। 

» (২০) শুভাশ্ভাভ্যাং মাগভ্য।ং বহস্তা বাসনালরিৎ। প্মেরুুষণ প্রযত্বেন 

যজনায়। শুভে পথি। অশুভেষু দমাবি্ট১ শুভেধেব।বতারয়। ন্বমন; পুরুষাখে 

বলেন বলিনাং বর ॥ দ্রাগভ্যানবস।দ্ যাতি য্দা তে বাঁসনোদয়ম্। তদ।ভ্যাসস্থ 

স/ফল্যং বিদ্ধি ত্বমরিমর্দন ॥***সন্দিদ্ধায়ামপিভৃশাং শুজমেব সমাহর | শুভায়।: 

বাসনাবৃদ্ষৌো তাত দেষেোন কশ্চন॥ অনুযুৎপন্নমনা যাবদ্ ভবানজ্ঞাততৎগদঃ 

গুরু শান্ত প্রমগৈল্ুং নিরীতং তাবদাচর ॥ ততঃ টি । নূনং বিজ্ঞ।তবস্তুন! 

শুভোপামো ত্বয়। ত্যাজ্যে। বাসনৌধে। নিরোধিন| ॥৮--বশঙ্ঠ/রামায়গ। 4 



৯১০ আত্ম বিজ্ঞান। 

যে মুমুক্ষুর চিত্তে ইহার যেটার প্রকাশাধিক্য, তাহার জন্য তদনুর্প 
মার্গই প্রশস্ত। ইচ্ছাপ্রবল ব্যক্তির পক্ষে যোগ, জ্ঞান প্রবল ব্যক্তির 
পক্ষে জ্ঞান, ও তক্তিপ্রবলের পক্ষে ভক্তিমার্গ, স্থগম । তবে তিন 

মার্গেরই গন্তব্য স্থান এক এবং মার্গ পৃথক হইলেও যে, যোগীর পক্ষে 
জ্ঞান ভক্তি, ব! জ্ঞানীর পক্ষে ইচ্ছা ভক্তি, বা ভক্তের পক্ষে জ্ঞান ইচ্ছা, 

একেবারে নিশ্রয়োজন, তাহা নহে । এ তিনই যখন আত্মীর প্রকাশ, 

তখন আত্মান্বেবী ইহার কোনটাকে ছাড়িলে, কিরূপ চলিবে ? 

বিশেষতঃ, এ তিনই একাত্মক । ঘিনি যখন ইহার বে ভাবের উপরই 
লক্ষ্য গ্লরুন না] কেন, ইহার কোনটাকেই তিনি অন্য ছুইটা হইতে 

কখনও পৃথক্ করিতে পারেন ন|। আবার, প্রত্যেক মার্গেই ন্যনীধিক- 

রূপে এ তিনেরই প্ররোজন ; এবং যখন এ তিন ভাবের উপযুক্ত স্মুপ্ত 

ব্যতীত চিত্ত বিবেকের উদর হয়ন।, তখন একথাও অনঙ্গত নে, 

উইাদিগের এক দার্গাবলম্বীর অপর ছুই ভাবের ক্ফুপ্তি দ্র্বল। প্রথনে 
স্রাক্জ, এ তিন মার্গের একটা হইতে অপর১)র দূরত্ব অধিক হইলেও, ক্রমে 

গন্তব্য স্থান বত নিকটস্থ হয়, সে দৃরত্বও তত কমিয়। যার এবং প্রতিক 

পথিকেরই জ্ঞান-আননা-ইচ্ছ। স্কু্ডি ততই ল্য হইয়া আইদে। পর 

গন্তব্য স্থানে তিন পথিক একই নিরাকার আত্মপ্রতিষ্ঠালা করেন। 

ধ্যান ধারণা সমাধি আদি ধোগাঙ্গ, ভাবভেদে নানাধিকরূপে, এ তিন 

মার্পেরই অবলদ্বনীর ৷ সন্সেহ ধ্যানেরই নাম উপাসনা এবং আনন্দাস্মক 

সমাধির নান 'মহাভাব। আমর। দেখিয়াছি যে, মনোনাশ, বাসনাক্ষর, ৪ 

তত্বজ্ঞান প্রক্ুততঃ এ তিনই একার্থক । এ তিনের মধ্যে যোগীর প্রধান 

সহপক্ষর্পট ভনিরোধ ব! “মনোন।শ, জ্ঞানীর “তব্বজ্ঞান” এবং ভক্তের ভক্তি 

বুদ্ধিদধার! বাসনা! । বশিই বলেন, যোগোবুক্তিনিরোধোহি জানং 

সম্যগবেক্ষণং ৮ তাক্স এ তিনই বখন পরস্পর পরস্পরের সহায়, তখন 

ভিন দার্গেহ রদ উ এ তিনের সহায়তা গ্রহণকগিতে হয়। 



রাজযোগ ৯১ 

য় স্তবক। 

বোগ মার্গ। 

যোগমার্গ সম্বন্ধে আমরা পুর্ব দেখিয়াছি, জ্ঞানানন্দ অপেক্ষা প্রবলতর 

ইচ্ছাজাত সন্বেগ ও প্রযত্র সহকারে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য এবং গুরুবাক্যে 

শ্রদ্ধার আবশ্যকত। এমার্গে অধিক । জ্ঞানী যাহা 

শ্রবণ মননাদি জাত তত্বজ্ঞানপার। জানেন, বোগী 

তাহ। গুরুবাক্যে বিশ্বাস বলে মানেন | জ্ঞানীর প্রধান বল জ্ঞান, যোগীর 

প্রধান বল অদম্য ইচ্ছাজাত প্রতিজ্ঞা । তবে একেবারে ভ্ঞা্সাবলম্বন 
বিরহিত যে হঠ যোগ, বশিষ্ঠ বলেন, ভন্ধারা মনোনিগ্রহ অসম্ভব এবং সে 

যোগ অনিষ্ট জনক * | চক্ষু কর্ণ হস্তপদাঁদি জ্ঞান ও কন্মেক্ির হঠাৎ বন্ধ 

করিয়া, বেরূপ নিগ্রহ কর! যায়, জদযনকনল তদ্রপ হঠকারিত্বে নিগৃহীত 
হয় না। কাজেই ক্রম নোগ বা জ্ঞান সহকৃত রাজবোগই বোগীর পক্ষে 

বাবসৃস্থুর | 

ঘোশী প্রথনে কোন স্থল ভৌতিক পদার্থ বা চিন্তাকর্ষক মুর্তিবিশেষ 
অপ্লম্থনে, ধ্াযানধারণাদিদ্বারা চিওসংবনম শিক্ষা করেন। ক্রমে স্থল 

হইতে লুক, স্থক্গাহইতে স্ুক্মাতর, ভৌতিক বিষয়অবলম্বনে, তৎপর 

ইন্দিয়াদি করণ অবলথ্ধনে, সংযম শিক্ষার উন্নতি সাধন করেন। এই 
রূপে ক্রমে সংযম অভ্যন্ত হয় এবং চিগ্ডের জড়ত্ব কিয়া, গিয়া» চিত্ত তনু! 

ভাব গ্রহণ করে। তন্ুত্ব না জন্মিলে, চিত্তের সুঙ্ম গ্রহণ সামর্থ্য হয় না। 

রাজযোগ 

* উপবিশ্যেপবিশ্যৈব চিত্তজ্ঞেন মনশ্বুহু;ঃ | ন শকাতে মনে। জেতুং বিন। ঘুত্তি 

ম'নন্দতাম্॥ অন্কুশেন বিন। মত্তে। *যণ। ছুষ্টমতঙ্গজ: | অধ্যাজবিদা।ধিগমঃ সাং 

সঙ্গম এব চ॥ বাসন। সংপরিতভ্যাগং প্রাণম্পন্দনিরোধণম্। এভাস্তা যুক্তয়ঃ ম্পষ্টা 

সম্তি চিত্তগঁয়ে কিল ॥ সতীধু যুক্তিঘেতানু হঠান্দিয়ময়ন্তি ট্য। চেুস্তে দীপনুত্যস্ত 

বিনিষ্বন্তি তমোহঞ্জনৈঃ ॥--যোগ বাশিষ্ট । 



৯২ আত্ম বিজ্ঞান । 

তম্ুত্বলাভ হইলে, অভ্যাস বলে যোগী অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া 

আত্ম সাক্ষাৎকারের যোগ্য হন (২১)। যোগ বিষয়ে সবিস্তার পূর্বে 

বলা হইয়াছে। 
ফলাকাজ্ক। শৃন্ত হইয়! কর্তব্যজ্ঞীনে সৎকন্মাভ্যাসের নাম কর্মযোগ | 

ফলাকাজ্ষাতাগে অনাসন্তভাবে কর্ম করিলে. সেই কর্ম জন্য চিত্বগত 
পূর্বসঞ্চিত শক্তি সঞ্চালিত ও বিশ্লিষ্ট হয়, অথচ 

' নূতন শক্তি সংগৃহীত হয় না। শৃক্তিসঞ্চালন কর্মের 
স্বভাব । শক্তি বিশ্লেষণই ইহার ফল। কাজেই কর্ম যত করিপুব, চিত্তগত 

শক্তি আত সঞ্চালিত, তত বিশ্লি হইবে। কর্্ম জন্য চিত্তে যে বহিঃশক্তির 
সঞ্চার, তাহার কারণ কর্ম্ম নহে, তাহার কারণ কর্ম্জন্য আসক্তি, কর্ম- 
ফলাকাজ্ফা। কাজেই, এই আসক্তি, এই ফলাকাজ্ষাবিরহিত কর নৃতন 
শক্তির আকর্ষক নহে। এরূপ কর্মানুষ্ঠানদ্বারা চিন্তগত জড়শক্তি 

ক্রমে বিশ্লিষ্ট হয়, অথচ চিত্তে নৃতন শক্তি সংগৃহীত হয় না । আসক্তির 

কন্দযোগ। 

পপ সা পিপীশপপিপরা ৮ সশাস্পাপ শত পাপী তি ০ স্ ০৮এত হছে আব আর ৮ পপর পপ ৯০ ৯ সপ পা পপ ৭ ০১ তাত শতাারএ০এ 

(২১) যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব বলেন, প্রথমকলিক", মধুডৃমিকাঃ প্রজ্ঞ। 

জ্যে।তি১', “অতিক্রান্তভাবনীয়' ভেদে যেগী চারি প্রকার। যাহার মোগ।ভা।সে 

অভিনব, সংযমকালে কোনরূপ দিদ্ধি দেখিতে পান না, কেবল অত্যাল্প আলোক 

বাজ।ন বিকাশমাত্র অনুভব করেন, ভাহ!র1 পপ্রণম কলিক" । যাহার) খতশ্তরা 

প্রজ্ঞ।ল।ভ করিয়া, ভূত ও ইন্দ্রিয় বশীভৃত করিয়াছেন, তাহারা মধুতৃুমিক | নধুভূমি- 

কেরও চিত্ত দৃঢ় হয় না, যোগসিদ্ধির অস্কুরমাত্র হয়। ভাষাকার বলেন, এই অবস্থায় 

দেবগণ যোগীকে ব্র্গভোগার্থ আমস্ণ করেন। ঘযদিতিনি ভোগাকুষ্ট হইয়া আমস্বণ 

গ্রহণ করেন, ভবে ভোগবলে তাহার চিত্তের জড়ত বৃদ্ধি পায় এবং তিনি যোগভষ্ট 

হন। নচেৎ ত্রমেন্রতি সহকারে তিনি প্রজ্ঞাজ্যোতিস্্ব লাভ করেন। পঞ্চভৃত ও 

ইন্জিয্দকে সম্পূর্ণ বশীস্ৃত/ করিতে পারিলে রোগী 'প্রজ্ঞাজো।তিঃ' হন। যাহ|দিগের 

অন্ধান্চ সকল সিদ্ধি, পমবৈরাগা পর্যাস্ত, লা হইয় সমস্ত যেগৈষ্বধ্যের প্রতি বিরক্তি 

জিনিয়া ছে, সম(ধিকালে ঁহািগের কোনরূপ বিদ্বের উদ্ভব হয় ণা, কেবল এক 

মিরিলয় মর মবশিষ্ঠ থাকে, সেই জীবনুক্ত যে'গীর নাম, 'অতিক্রান্তত।বনীয়। 



কন্মযোগ | জ্ঞানমার্গ | ৯৩ 

আত্যস্তিক অভাব সাংসারিক জীবের অসম্ভব বলিয়া, তাহার পক্ষে 

সৎকর্মাসক্তি হিতকর। সদাসক্তি বলে যে শক্তি সংগৃহীত হয়, সে শক্তি 
সাত্বিক বিধায়, তাহার বৃদ্ধিতে আসক্তির জড়তা ক্রমে হাঁস হয় এবং 

অনাসক্ত ভাবে বিশুদ্ধ কর্তব্যকার্ধ্য করিবার ক্ষমতা পরিবর্দিত হয়। 

বিবেক বুদ্ধিবুক্ত অনাসক্ত ভাবে কর্তব্যজ্ঞানে কৃত কর্মের নাম নিত্য 

কর্ম। ইহা পাপ পুখ্য বিরহিত ও জীবনুক্তির কারুণ। »* 

৩য় স্তবক। 

জ্ঞানমার্গ। 

জ্ঞানমার্গে অধ্যারোপ ও অপবাদ (২২) প্রণালীমতে শিষ্যকে গুরু 

আন্ততস্ব বুঝাইরা, উপদেশ দেন বে তুমিই দেই আত্মা, “তত্বমসি” | 
শিখ্য মেই উপদেশ অবলম্বনে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি বলে, 

আগ্নপাঙ্গাংকার লাভে প্রত্রবান্ হন। 

শান্ত্রার্থ পরিজ্ঞানাদিদ্বারা গুরুর উপদেশবাক্যের অর্থ ও ভাব 

বম্পর্ণরূপ ভ্বদ্মঙ্গম করার নাম “শ্রবণ । যুক্তি অনুসন্ধানাদি দ্বার! 

উপদিষ্ট বিষয়ের অন্রান্ততা উপলব্ধি করিয়া, সেই 

তত্ব অনুমান পিদ্ধ করার নাম 'মনন+ বা "পরোক্ষ 

ভ্রীন' | শ্রবণ ও মননদ্বারা বখন গুরু কর্তৃক উপদিষ্ তবব"প্রকৃত বোধে, 

শিষ্যের হৃদয়গ্রাহী হয়, তখন সেই তশ্ধ অবলম্বনে নিদিধ্যাসন ও সমাধি- 

দ্বার, শিষ্যকে সেই তত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করিতে নর 
০ 

*বধৃণ, মনন । 

০ খাসা পা, ০৫০০ রো চার -- এস-৯ ৩৯ প্ -প১ »৮ 1- ৯ খর" সস পবা ও সস সস পপ ৯৯ জপ চি পি পা ক: পন স 

॥ সবিস্তর ভগবৎগীতায় দেখুন । 

(২২) আত্মায় অনাস্মের আরোপের নাম টি: এবং এ আরোপিত 

ধ্ম বিরহিত করিয়। আত্মোপলন্ধির নাম “অপবাদ'। | 



৯৪ আত বিজ্ঞান। 

ইহার নাম “তত্বসাক্ষাৎকার” বা “কৃতোপাস্তি”। বে কাল পর্য্যন্ত 
উপান্ত বা জ্ঞেয় পাক্ষাংকার লাভ না হয়, সে কাল পর্যন্ত তাহার 

অভ্যাস ও তল্লাভার্থ সংযম কর্তব্য । জ্ঞানীর! অজ্ঞানাবরণের “সদ্বস্তকে 

অসৎ? ও “ভাত বস্তকে অভাত”, করণরূপ ছুই শক্তি ্বীকার করেন। 

তাহাদিগের মতে শ্রবণমননদ্বারা অবিগ্ভার 

প্রথমোক্ত আবরণটা মাত্র অপগত হইয়া, জ্ঞেয় 

বস্তটী সন্ধে আস্তিক্য বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় 
আবরণটাও উত্ঘাটিত হইয়া, জ্ঞেয বিষয়টা জ্ঞানচগ্ষুর নিকট ওতিভাত 

না হ্র,জরিশ্বাসকারী সেই বস্তাটর স্বরূপ দর্শন করিতে না পারেন, সেকাল 

পর্যন্ত তৎসপ্বন্বীয় অজ্ঞানভার পুর্ণ অভাব হয় না, বা প্রত দ্রানলাভ 

হয় না। কাজেই, শুদ্ধ শ্রবণ মনন করিরাই তাহারা নিরস্ত নহেন। 

নিদিধ্যানন ব্যতীত চিত্তের অতি হুঙ্ষম বিষর গ্রহণের সানা জন্যে 

না। সুম্ক্স চুল হইতেও স্ুস্মতর ছিদ্রের মধ্যে দ্বাদশ দল একটা পদ্ম 
চিন্তা করিতে চেষ্টা করিলেই, এ তথ্য বুঝা যায়৷ 
সমাধি বাতীত বুদ্ধিসত্বে অতি শ্থঙ্ বিষয়ের 

উদগম হয় না। বুদ্ধনন্ধে উৎগত না। হইলে, জ্ঞানচক্ষু৪ গোচর ভয় না। 

কাজেই অস্থুল তন্বগ্ঞান পিদ্ধজন্ত নিঁদধ্যাসন ও সমাধিব্র প্রয়োজন | 

নিনিধ্যাসন ও সমাধি সম্ববে পুর্বে সবিস্তার বলা হইয়াছে । 

তৈত্তিরায়োপনিম্দ “ভাগবাশ্বারণাবিগ্কা নামে ভৃগু মুনির তত্ছ্ধান্য 
লাভের একটা আখ্যায়িকা আছে। ভদ্বারা পুর্বকালের ভ্ঞানসাধন 

প্রণালী বুঝা বাইতে পারে। শিক্ষাকালে, ভৃগু 

তঙংপিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মজিজ্ঞান্থু হইলে, বরুণ 

ূ বলিলেন, “ধাহা হইতে এই চরাচর ভৌতিক 
| জগতের উংপন্তিঃ বাাছার। ইহার জীবন ও স্থিতি, এবং যাহাতে পুনরায় 
ইহার লর,তিনিই ত্রক্গ,তুমি তপন্ত। (শরীর নিগ্রহপূর্ববক শ্রবণ মনন নিি- 

অজ্ঞানাবরণ দ্বিবিধ। 

নিদিধ্যাসন, স্মাধি। 

ধন্ধঞন অ'্্ন।ক্ষাৎ- 
কা তু। 
ৰা 



ভৃগুর আত্মদর্শন | পঞ্চকোষ । 

ধ্যাসন সমাধি) দ্বারা তাহাকে পূর্ণরূপে জান তবেই-বরহ্ষকে জানিবে।” এ, 
উপদেশ গ্রহণে ভৃগু তপন্ত। করিয়া প্রথমে দেখিলেন,জন্নের ইঁ সকল সামর্থা 
আছে, এবং পিতাকে বলিলেন,“অন্নঃ ব্রহ্ম। পিতা বলিলেন, পুনরার তপস্ত! 

কর। ভৃগু পুনরায় তপন্ত! করিয়। দেখিলেন, প্রাণ” আবার তপস্তায় 

দেখিলেন “নন”, তৎপর দেখিলেন “বিজ্ঞান+ ব্রহ্ম । পিতা আবারও .তপস্ত। 

করিতে বলিলেন। সেবার তপস্তার দেখিলেন, “আনন্দ বর্গ, আনন্দ 

হইতে এ প্রপঞ্চের উতপত্তি। আনন্দ ইহার জীবন এবং আনন্দেই 

(২৩) ইহার প্রতিগমন। এইরূপে তিনি ব্রহ্ম সাক্ষাংকার লাভ করেন। 

কঠশ্রাতি, সর্ধবসুতে গুড় ভাবে অবস্থিত, বিঝুর পরমপদন্থরূপ আত্মার 
সপ পপি প ৯৯ পীপিস্পা পপি ৩০০ পাশে শশা পাত | ০ পপি শপ উপ স্। ও ০০০০০ সাদি 

(২১) শত মতে, 'অন্নময়”, প্রণময়” 'মনে ময় £ বিজ্ঞাননয়' 'অ।নন্দনয়',-- 

আগ্সঃর এই পাটা ক্ষোষ ব।নাবরণ। এ কয়েকটাতেই ঠৈতন্য প্রকাগ বলিয়। পূর্বে 

৪ হার একএকটা কোষ সাক্ষাৎ করিয়া, ভাহাকেই আম্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়া, 

উমা প্রত আস্মসাক্ষাকার লভ করেন। 

'ছুল শরার-অন্ময় কোমের' নামান্তর । এটা আসার ফুল বিষয়ভোগের 

আ়ুচন। কন্দ্রিরমূক্ত প্রাণশক্তির নাম প্রাণময় কোষ” । ইহই জীবের 

রশি ইন্দিঃযুক্ মননশক্তির নাম “মনোময় কোমা | এই কোষে ইচ্ছা" 

শক্তি প্রকাশ । জ্ঞানোন্দর়যুক্ত বুদ্ধির নাম “বিজ্ঞ'নমর কোব"। ইহাই জীবের 

শুন শা ।  এঠ শুক্তি বলেই জাব জ্ঞাতা ভোক্তা ও কত্ত । পপ্রাণম়। পননোময়া 

9 “বিঞান ময়", এই কোধত্রয়ের নাম সুগ্দশরীর” | পঞ্দশী বলেন, আনন্দময় 

কাবেহ নামার প্রথম শ্রতিবিদ্ব । জবলদঙ্গারের স্ায় অবিদ্যাজাত সংস্ক'রশক্তির 

ওত: প্রোতঃ ভাবে আত্মপ্রতিবিশ্ব। দুচ্ছ স্থির জলের সহিত শ্গুযোর প্রতিবিশ্ব 

যেরূপ মিলত, তন্ধপ মিলিত। সুখের জড়জপ্রকাশ বলিহা হৃধ্যপ্রতিবিষ্ব জড়, 

আফ্জার সচ্চিদানন্দ প্রকাশ বলিয়। আন্মপ্রতিবিষ্বের চৈতন্য । প্রদীপের উত্ত্গু 

বেরূপ গু'দ্রীপেই মাত্র থকে, অথচ আলেক বহদুর বিস্তত।হ্য়, আননও তক্রপ 

আস্মরর নিকটেই থাকে, চৈতন্য বহদুরপয্যস্ত যায়। এই কারণ, আনন্দময় আত্মার 

এই প্রথম প্রতিধিশ্বাবরণে আনন্দ প্রকাশ প্রচুর বলিয়!, ইর্ধীর নাম “আনন্দময় 

কোষ”। 



ৃ আত্ম বিজ্ঞান । 

ইহর্ববোধ্যতা প্রদর্শন পূর্বক,তদ্ধোধের নিমিত্ত এই জ্ঞানযোগ বলিয়াছেন,_ 
বুদ্ধিমান যোগী প্রথমে বাগিক্দ্রিযরকে মনে সংযত 

টি৮.০, রর করিবেন ( বহিরিক্ছিয়ব্যাপার ত্যাগ করিয়। 

তম উ্পায়। মনোমাত্রে অবস্থান করিবেন ); পরে, মনকে 

জ্ঞানে ধারণ করিবেন, অর্থাৎ বিকল্পদোষদর্শন 

করতঃ বিষয়বিকল্পাত্কক মনকে নিশ্চয়াঞ্সিকা বুদ্ধিতে পধ্যবসান 

করিবেন । অনন্তর, বুদ্ধিকে মহদাতআ্মায় নিধুক্ত করিবেন, অর্থাৎ স্থক্াতি 

হুক করিয়! ভোক্ত্ আত্মায় (জীবাত্মার) প্রবিষ্ট করাইবেন। অবশেষে, 
আপন্জাকে ( জীবকে ) শান্ত-আত্মায় (পরঘায্মায় ) প্রতিষ্ঠাপিত করি 
বেন। এই আত্মাই সর্ধপর, এই আত্মাই পরমপুরুষ ও প্রাপাঁতার 
শেষ (*) | - 

বেদান্ত মতে, বহিরিক্ত্িয়ের মন, মনের ব্যষ্টিজৈববুদ্ধি, সে বুদ্দির 

মহন্নামক সমষ্টি হিরণ্যগণ্ড বুদ্ধি, এবং মহতের পরণাত্মা, লয়গ্ান, 

২ পরমাজআ্মার আর লয় নাই, লয়স্থান৪ নাই | তিনি 

ফিগার একভাবেই নিতা অবস্থিত। তিনি অবার কুটস্থ | 

কারণ। আধ্্যশান্্ীয় ক্ষ্টি প্রকরণে দেখিবে, যাহা বাহার 

কারণ, তাহাই তাহার লয় স্থান। পরমায্মী স্ধ 

কারণের কারণ। তাভার আর কারণাস্তুর নাই । কাজেই লর স্থান ও 

নাই । বুদ্ধি মনের কারণ। কাজেই বৃদ্ধি মনের লয় স্থান । উৎপঞ্তি 

বিনাশ, এই কাধ্যকারণরূপ ভাবভেদের নীঁমা- 
গর স্তর মাত্র। কারণের কার্ধ্যভাঁব প্রাপ্রির নামই 

উৎ্পন্তি এবুং পুনঃ কারণভাবে আগমনের নাদ 

বিনাশ । এ ভা | পরিবর্তনদ্বারা কারণনিচয়ের মুল উপাদানের বস্তরগত 

উৎপন্তি বিনাশ [িয় না। উপাদান গুলির শক্তিগত গৌঁধি ক অবস্থা 
টি পা এ উপল পি | এ পিট 

পপ ০.» খরার শপ এ পপ পপ ৬ এসি কাহারে 

(*) শারীরক স্াব্য ১51১ । 



স্তঃকরণ জীব-কন্মজ | ৯৭ 

পরিবর্তন হয় মাত্র। এই কারণে বেদাস্তশান্ত্রে, উৎপত্তি বিনাশাদি, 

শক্তির “ভাব-বিকার' বলিয়া, উক্ত হইয়াছে । শক্তি, সত্ব রজঃ তমঃ)-এই 

ত্রগুণাত্সিকা। ত্রিগুণের আপেক্ষিক হাস বৃদ্ধি জন্তই এঁ ভাব-বিকার। 
পরে দেখিবে শক্তি জড় এবং সততই পরতন্ত্র, আত্মার আশ্রিত । কাজেই, 
ইহ স্বরং উৎপত্তি বিনাশ রূপ নূতন কোন ভাববিকার জন্মাইতে সক্ষম 

_. নহে। জীবাত্মার আশ্রিত মনোবুদ্ধিরপ শক্তির 
এন . ভাবপরিবর্তন তদধিষ্টিত জীবেয়ই করিতে হয়। 

কন্মায়র। ইহা জীবেরই কর্মসাধ্য, জীবের কর্মফল । আহা- 
বের দ্বার? জীব বহির্জগৎ হইতে স্থল উপাদঃন্ঞংগ্রহ 

করিয্না যেব্ূপ তাহার স্থলশরীর পোষণ ও পরিবর্তন করে) শারীরিক 

মানসিক আদি সর্বকাধ্যদ্বারা, সে তদ্রপ বহিজ্জগৎ হইতে জড়শক্তি সংগ্রহ 
করিব, তাহার এই মনোবুদ্ধরূপ শুঙ্গু এরীরের পৌষধণ, পরিবর্তন, করে। 
জাব বন্ধক প্রয়োজন, ব্হুবিষয়ক তৃষ্ণা, বহুবিষয়জন্য উন্মস্ততা, 

নানা বি্য়ক ভেদ জ্ঞানাদি, সাধন জন্য, স্বরং তমোরাজসিক কন্মদ্বারা 

তাহ ত্র বুদ্ধিতে কল্পনাত্মক নানাত টিরিডা আসক্তি সঞ্চার করে বলিয়া, 

টে এইনূপ মনঃপরিণ্তি ;) এবং তাহার আপন কর্মব্যতীত যেরূপ 

তাহার বুদ্ধির এ পরিণাম হইত না, তত্রপ আবার তাহার আপন 

সান্তিক কম্মদ্বারা সে স্বয়ং ধেকীলপধ্যস্ত তাহার বুদ্ধিতে সংহিষ্ট (সঞ্চিত) 

শক্তি বিকার পুনরার বিশ্রিষ্ট (ক্ষয়) না করিবে, সে পধ্যস্ত এ পরিণাম 

পগত হইয়া, তাহার মনঃ পুনঃ বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে পরিণত' হইবে না। 
তুমি স্বকাধ্যদ্বারা তাহাকে মনঃ» বুদ্ধি, বা মহৎ, যে ভাবে পরিবর্তন 

করিবে, সে সেই ভাবেই অনস্তকাল থাকিবে। শক্তিগত বিশুখ* 

গুণসঞ্চরদ্বারা এই পূর্বসংশ্লি্ট গুণ বিশ্লেষণের ধু “লয় । আমর! 
দেখিয়াছি যে, কায়িক বাচনিক মানসিক, সকল কর্মোরই এরূপ শঞ্তিঃ 

শ্লেব-বিশ্লেষের সামথ্য আছে। কামরাগছেষাজ্ক বাসনাই প্রকৃত 
৭ 

2 

-প্র 



৯৮ আত্ম-বিজ্ঞান। 

কর্াশয়। তদ্দারাই কর্ম্জাত শক্তি সংগৃহীত হয়। উদ্দাসীনের এরূপ 
বামনা নাই বলিয়া! কর্মফলও নাই। 

কঠশ্রুতি, আত্মাকে রী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে 

প্রগ্রহ (লাগাম ), ইন্দ্রিযগণকে অশ্ব, এবং ইন্দ্িয়গ্রাহ রূপরসাদি 
বিষয়সমূহকে পথ, রূপে কল্পন। করিয়।, বলিয়া- 

তির উরি ও ছেন, “তত্বজ্ঞান যাহার সারথি, মন যাহার প্রগ্রহ 
মনঃসংযম মুক্তির ॥ র 

কারণ। * সেই মনুষ্য সংসার-পথের পার্-স্বরূপ বিষুণর পরম- 
পদ লাভ করে। যে অবিবেকী সর্বদা অসংযত- 

মনা,ধতাহার ইন্দ্রিয় সমূহ সারথির ছৃষ্টা্বের ন্যায় অনায়ন্ত | যে বিবেকী 
ংযতমনা, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ, সারথির সাধু অশ্থের স্ঠায় আয়ন্তাবীন। 

'অসংযতমন! অবিবেকী ব্যক্তি জন্মমরণাকন্সমক সংসারগতি লাভকরে। যে 

বিবেকী সমাহিতচিত্ত ও সর্বদা! শুচি, কেবল সেই বাক্তিই, সেই পদ 
প্রা হয়, যে পদ হইতে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।” 

৪র্থ স্তবক।-_ভক্তিমার্গ। 

সন্বেহ ঈশ্বরান্ধ্যানের নাম ভক্তি । শ্রুতি বলেন,_“আনন্দ হইতেই 

এই জগতের উৎপত্তি, আনন্দ হইতেই ইহার জীবন, আনন্দেই ইহার 

এ পুনর্লয় (+)1” “আনন্দই ত্রহ্গ।” “আম্মাই রস 
হি (প্রেম) স্বরূপ। জীব সেই আত্মপ্রেম লাভ করিয়ীই 

আনন্দিত হয়। যদি জদয়াাশে এই আনন্দ না থাকিত, তবে কে 

শ্প্রীণাপানের কার্ধ্যদ্বারা জীবনধারণ করিতে চাহিত? এই 'আত্মাই 

জীবকে গানন্দ দার্নকরেন। যখন জীব এই অনৃষ্ত অশরীর নির্বিশেষ 
আহ ০. তি ডি শেপ রা 

পি কলে 

* “নানন্দান্ধোব খহ্বিমানি ভূতানি জায়স্তে। আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। 

কআআনন্দং বযস্তাতিসংবিশস্কি ।”--তৈত্তিরীয় ৩৬ 



ভক্তি আনন্দ ও সংসার । ৯৯ 

ও অনাধার আত্মায় নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠালীভ করেন, তখন তিনি অভয় 
প্রাপ্ত হন। যখন তিনি ইহাতে অল্লমাত্রও ভেদদর্শন করেন, তখন 
সাহার ভয়ের উদয় হয়” (*)।| অতএব আনন্দই যখন ব্রহ্গ, তখন এ 
মার্গে তাহার লাভ কেন না! হইবে? জ্ঞানদ্বার! জ্ঞান-স্বরূপের উপলব্ধি 

যেরূপ সম্ভব, আনন্দদ্বারা আনন্দ-স্ব্পের উপলব্ধি ও তজ্রপ সম্ভব৷ 

তক্তিমার্গ না বলিয়। এ মার্গকে রস বা আনন্দ-মার্গ বলা অসঙ্গ 

নহে। ভক্তি এ মার্গের অন্ততম পন্থামীত্র । বিষয়সম্বন্ধযুক্ত আনন্দ 

প্রকাশ, জীবে ভক্তি, দাস্ত, সধ্য, দ্বাতসন্যু ও 

প্রেম, এই পাঁচভাব ধারণ করে। তবে ভক্তি 

শব্দটা কেহ কেহ প্রেমের নির্বিশেষ শান্তভাব বলিয়াও গ্রহণ 

করেন। ঈশ্বরকে এ পাঁচের কোন এক ভাবের বিষয় করিয়াই 

আনন-্কুত্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পানে। এইরূপে চিন্তে যখন 
আনন্দ ভাব বথেষ্টরূপে বদ্ধিত হয়, তখন তদবলম্বনে নির্বিকল্প সমাধি ব৷ 

নিব্বিশ্ষে মহাভাব অভাসঘ্বারা আম্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। যতকাল 

মনে সবিকল্পভাব থাকে, যতকাল আনন্দ আস্বাদনের আসক্তিজাত 

বিষয় বিনয়ীভাব চিত্ত হইতে অপগত না হয়, ততকাল প্রকৃত আত্ম- 

শাক্ষাৎকার অসম্ভব । আমর পৃর্ববে নারায়ণের বাক্যে জানিয়াছি যে, 

ভল্ঞখেত নারদ ও আত্ম-সাক্ষাৎকারে অসনর্থ। ইহাই তাহার কারণ। 
ম্ুংসারে আত্মীয়াদি অবলম্বনে ন্নেহভাব বুদ্ধি না করিলে, অনৃষ্ঠ 

ঈশ্বরে ভক্তি অসন্ভব। প্রথমে পিতামাতাদ্দি 

গুরুজন হইতে ভক্তি, প্রভূ আদি হইতে দস্তা, 

আনন্দ-মার্গ। 

সংসারের প্রয়োজন 

(*) “রসে! বৈ সঃ। রসং হেব ঘ়ং লব্ধ নন্দী ভবতি । কো মি প্রাণ্য।ৎ 
বদেষ আকাশ আনন্দে।ন স্কাৎ। এযহহবানন্দঘতি। যদ। ভেখৌষ এভস্রিনদৃশ্যেহ- 
নাস্মেংনির ক্তেহনিলয়নেইভয়ং প্রতিঠাং বিনতে । অথ সোহভয়ং গতে। ভবতি। 
ধদাহেবৈষ এতক্সিল্,দরমন্তরং কুরুতে । অথ তন্ত ভয়ং ভবতি "__তৈত্তিরীয় ২1৭ 



১০৩ আত্ম বিজ্ঞান। 

সস্তান আদি হইতে বাৎসল্য, স্ত্রী হইতে প্রেম, মিত্র হইতে সখ্য এবং 

শত্র মিত্র জাতি বিজাতি অভেদে সকল জগৎ হইতে নির্বিশ্ষে ভ্রাৃ- 

ভাবের ভালবাস। শিক্ষা করিতে হয়। এইরূপ শিক্ষাদ্ধারা বখন জড়ত্ব 

কমিয়। চিত্তে আনন্দরসের সঞ্চার হয়, তথন ধাহার হৃদয়ে উপরি উক্ত 

যে ভাবের উৎকর্ষতা, তিনি ভগবানকে দেই ভাবে আপন স্বেহের 

বিষয় করিতে সক্ষম হন। বাহার সাংসারিক ভালবাসা শিক্ষা যত বেশ 

সতেজ হইবে, ভগবানে সন্নেহভাবও তাহার ডতই সতেজ ও সহজ 

হইবে | কাজেই সংসারে ভালবাসা শিক্ষা আক্মোল্নতির জন্ত বিশেষ 

প্ররোজন। 

এই মার্গে আত্ম-সাক্ষাৎকার বত সহজ, আর কোন মার্গেই তত 

সহজ নহে । ভাগবং বলেন,_-“হে উদ্ধব ! আনার উঞ্জিতা (শ্রেন্ঠা) ভক্ত 

যেন্ূপ আমাকে রুদ্ধ করে (বশাভৃত করে), যোগ, 

জ্ঞান, গাহ্ঙ্থা-ধশ্ম, স্বাধ্যায়। তপস্তা বা ত্যাগ 

(সন্ন্যাস), ইহার কিছুই আদাকে সেরূপ বশাভৃত করিতে পারে না।* 

তবালোচনা করিলে এ বাক্য 'অনঙ্গত বোধ হয় না। সৎ, চিং, 

আনন্দ, এ তিনই আম্মার স্বভাব হইলেও, আনন্দদ্বারাই তিনি 

বেণী আকন হন। আমরা দেখিরাছি পঞ্চকোব মণ্যে, আননদমর 

নামক প্রথম কোষে জ্ঞানেচ্ছা অপেক্ষা আনন্দপ্রকাশের আধিক্য। 

ক্রমে জড়াবরণের ও ঘত বুদ্ধি, আনন্দ প্রকাশের ও তত খবতা | বিজ্ঞান, 

ময় নামক দ্বিতীন্ন আবরণে, আনন্দ অপেক্ষ। জ্ঞান প্রকাশেরই আধিকা) 

_এবং মনেমির নামক ভৃতীর কোবে, জ্ঞানাদি অপেক্ষা সতপ্রকাশদ্ক 

এত ইচ্ছাই এনা অতি দুষ্টে অগ্চনিত হয় যে, জ্ঞানেচ্ছাপেক্ষা আন 

“নন ₹ ঘষে: ৃ ন স্বাধ্যয়স্তপন্ডযাগা তন সাধয়তি মাং যোগে ন সাংখ্যং ধশ্ম উদ্ধাব। 

মধ! ভাকুর্মমোগ্িতা ॥” 

ভক্তি-ম।গের শ্রেইঠত্ব 



ভক্তির প্রাধান্য ৷ ৃ ১০১ 

কম জড়, সহিষ্ণু এবং পবিত্র আত্মার নিকটেই ইহার প্রকাশাধিক্য। 
তাহাকে ছাড়িয়া ইহা থাকিতে অসক্ত। পঞ্চদরশী বলেন, যেরূপ উষ্ণতা 

ও প্রকাশ, এ উভয়ই দীপের স্বভাব হইলেও, প্রভামাত্রই গৃহে প্রকাশ 
হয়, উষ্ণতা দীপের নিকট থাকে, তদ্রপ চিদানন্ন্বরূপ আত্মার 

চিতমাত্রই বুদ্ধিদ্বার! প্রকান্ত। আনন্দ আম্মার সন্নিধান ত্যাগ করে 
না।* এই কারণেই আমরা বুঝিতে পারি যে, শাস্ত্রে ভগবান্কে যে 
তন্তেরই বেণী আরন্ভাধীন বলিয়াছেন,__-তাহ। সঙ্গত । আনন্দ তীহার 
সহিত অভিন্ন। কাজেই আনন্দের আকর্ষণেই তিনি বেণী আক্ষষ্ট। 

জগৎ পর্যালোচনা করিলেও চেননাচেতন সর্ব পদার্থে ই' আমর! 

আত্মার সং প্রকাশের পরিচয় পাই, কিন্তু চেতন মাত্রেই চিতের প্রকাশ 

দেখি । আবার অনেক জ্ঞানীর মধো ও তৃষ্ণাক্ষর়জাত পবিত্র আত্মা- 
নন্দ-গ্রা্মীশের পরিচয় দুষ্ট হয় নাঁ। অনেক ভ্ঞানীও কেবল চিংকেই 
পিন আস্মাস্বূপ বলিতে উত্স্থৃক। জড়াসন্তিজাত আনন্দাভাস 

ভিন, আত্মার ন্তায় পবিত্র শান্ত বে আনন্দ হইতে পারে, তাহা যেন 

হাদেরও ভাল উপলব্ধি হয় না। কাজেই 
আম্মার স্বরূপ বলিতে সঙ্কুচিত হন। 

শ্রুতি বলেন, পবেদার্থ-জ্ঞান, মেধা বাঁ লহুক্রতি-পাঠছ্বারা আত্মা লভ্য 

নূহন | তিনি স্বীয় স্বরূপ দরশনজন্য ধাহাকে বরণ করেন, সেই ব্যক্তিই 
তাহাকে লাভ করেন” ॥ ভগবপ্ুক্তি অপেক্ষা চিত্ত- 

শুদ্ধির উতকৃষ্টতর সহজ উপায় আর নাই। 
ইহাদ্বারা শোক, তাপ, ভয়, মোহ, কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, অহ- 
্কারাদি, সমস্ত অশ্ুদ্-বাসনাই বিন্বক্লেশে বিদুরিত হয়। জগৎপিতার” 

শি ৬ তাহারা আনন্দকে 

৬গবলচিত শুদ্ধি 

* “মৈৰ মুঝ্প্রকাশান্স। দীপত্তত্ত প্রভ। গৃহে। । নে।ফত। তন্বচ্চিতে 

রেবানুবর্তনং ॥” পঞ্চদশী। 



১০২ আত্ম-বিজ্ঞান। 

উপর ধাহার প্রকৃত ভক্তি, তাহার ভালবাসার জন্য যে ভক্তের 
প্রকাস্তিক আকাঙ্ষা, সে ভক্তের পক্ষে তাহার সন্তানের ' উপর 
বিদ্বেভাব প্রকাশ অসম্ভব। বিশেষতঃ যে চিত্ত একবার প্রত 

ভগবৎ-প্রেমের আস্বাদন পায়, সে চিন্তে হিংসাদেষদজ্তদর্পাদি প্রেমের 

অবচ্ছেদক কোন ভাবই স্থান পায় না। .এক প্রেমানন্ব-আস্বা- 

দ্বনেই ভক্তের পূর্ণাসক্তি এবং সেই প্রেমভাবেই তাহার চিত্ত 
স্থির ও প্রসন্ন থাকে । কাজেই চিত্তের অন্ত বাসন! নিচয় ও কষা 
বিক্ষেপভাব নষ্ট করিবার জন্য, ভক্তের পক্ষে এক ন্নেহভাব বৃদ্ধি 

ব্যতীত 'অন্য কোন প্রবত্রেরই প্রয়োজন হয় না। চিন্তে যখন এক- 

রসাত্মক-প্রেষভাবের আধিক্য জন্মে, তখন ভক্তের সমস্ত আত্ম-পর- 

ভেদ-স্ঞান বিগত হয়, ভগবানসহ সমস্ত জগতই তুল্যরূপে তখন তাহার 
সেই স্লেহভাবের বিষয় হয় (২৪)। তিনি তখন সর্ধত্রই এক 

আত্ম-প্রকাশ অবলোকন করেন । 
০ জা সওজ | আন পপ রড কতা ও 

(২৪) শ্রাভাগবত বলেন “অচ্চায়।মেব হরয়ে পুজা ং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে | ন তণ্ন্টেষ 

চান্ডেযু স ভক্তঃ প্রাকৃত; স্বৃতঃ'। “যিনি অদ্ধা সহকারে প্রতিমাতে ভগবানের পুভা 

করেন, কিন্ত ভগবদ্তন্তের বা অপর কাহারও পুজ্জা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত ।' 

এই অধিকারাকে প্রাকৃত ৰ| তামসিক ভক্ত বলিব।র কারণ এই যে, এখনও তাহ:র 

চিত্তের সাংসারিক জড়ভাব কিছুই অপগত হয় নাই। আত্মপর-ভেদ্জঞ/ন ও তঙ্চত 

বিভিন্ন প্রকারে বাসনানি5য় নমন্তই তাহাতে বিদামান। তিনি কেবল ভগনদ!শ্রয় 

ভক্তিভ।বে গ্রেমবৃদ্ধির চেষ্ঠা করিতেছেন মাত্র । 

যখন প্রেমন্স্তির বৃদ্ধি হয়, প্রেহের মধূরত। ভক্কের উপলব্ধি হয়, ওখন অ!নন্দ- 

বিকারজাত আত্মপর ভেদজ্ঞানাস্কক অহঙ্কারাদিভ।বের উপর জদয়ের আনি 

ক্ষমিরা। যায়। ক্রমে তত্ত জদয়ের নিয়তম জড় বিছ্বেবভাব) উপেক্ষায় পরিণত হয়। হিংস! 

ছ্েষাি সে হৃদ হই একেব।রে অপগত হয়। ত্বত্ত তখন শত্রকেও হিংস! করিতে 

অক্ষম হন । ভক্তির এই তুমি আরোহণ করিলে, তিনি মধ্যসাধিকায়ের ভগবন্তক্ত 

হন 8 “ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেধু ছিষৎসু চ প্রেম সৈত্রী কৃপোগেক্ষা ধঃকরোতি স 



ভক্তি ও মুক্তি। ১০৩ 

আনন্দপ্রকাশ ক্রমে যখন গাঢ়ত্ব পায়, তখন চিত্তে প্রকৃত আত্মার 

প্রকাশ হয়। কাজেই তখন আত্মার পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্থভাব ভক্তের 

হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। তখন তক্ত ভগবানের জ্ঞানানন্দবল সকলই 
অনুভব করিতে পারেন। তখন যদি আত্মার সেই পূর্ণস্বভাবের 
আকর্ষণে, তাহার হৃদয় আপন সঙ্কৌচভাব পরিত্যাগ করিয়া, আনন্দের 

স্বাভাবিক শান্তিভাবদ্ধার আকৃষ্ট হয়, এবং ভক্তের যদি প্রকৃত তত্ব- 
জ্ঞানের উদয় হয় ও.আনন্দ আস্মাদনে বৈরাগ্য জন্মে, তবে তাহার হৃদয়ে” 
আত্মার সেই পুর্ণ প্রতিভা আরও পরিস্ফুট ও প্রবল হয় এবং ভক্তের 
সর্ব সংশয় ছিন্ন হয়) সর্ব সক্কোচবিরহিতপূর্ণ আম্মানন্দ তাহার ছদয়ে 
প্রকাশিত হয়, এবং সেই আনন্দের উচ্ছাসে ভক্তের হাদয়গ্রস্থি খসিয়া 
যায়, তাহার হৃদয়ের তামসিক-সক্কোচাত্সমক ভেদজ্ঞানজাত আম্বাদনা- 

সন্ভতিসহ সর্ব বাসনা, সর্কাবিকল্পভাব, নিশ্মুলিত হয়। নির্ব্িকল্প সমাধি 
ব। নিব্বিশেষ মহাভাব তাহার স্বভাবসিদ্ধ হয়। পরিশেষে সর্ববিকল্পের 

মদ্যম, “”" ঈশ্বরে, ভদ্ভক্তে ভগবস্তাক্তি বিষয়ে অনভিজ্ঞ উদাসীনে ও শক্রর প্রতি 

যাঁল ধ্ক্রসে মৈত্রী, কুপা ও উপেক্ষা করেন, তাহার নাম মধ্যম ভগবস্তক্ত । 

পুর প্রেমের ক্ষতি আরও বৃদ্ধ হইলে, তাহার চিত্ত হইতে আনন্দ-বিকারজ সকল 

ক্রি্ট ভাুবর লোপ হয়। এক প্রেমভব বাতীত অন্ত সকলভাব তাহার চিত্ত সহ 

করতে অন্থম হয়; কাজেই তাহার আজ্মপর, হেয় উপাদেয়দি বিকৃত সমস্ত ভাব 

বিগত ইর। তিনযাহ দেখেন, তাহাতেই তুলারূপে, তাহার প্রেমের ক্্তি হয়। 

ভরগীব প্রমই তাহার "ক্ষু হয় এবং সবতৃতেই তিনি ভগবস্ত।বদর্শন করেন। তস্তিন্ন 
তহ্:র আর কে।ন দমন থাকে ন।। তিনি তগ্ছন ভাগবদুক্ত উত্তম ভক্ত । “সর্ববতৃতেষু, 

যঃ পগ্রেদ্ভগবদ্ভাবমাজ্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্ঠেষ ভ।গবতোত্তমঃ ॥” যে ভক্ত 

নর্ঘভূঙ়্ে আত্মার ভগস্তাব এবং ভগব।নে সব্ধূভৃত দর্শন করেন,তিনি উত্তম ভগবন্তক্ত । 

আভন্ন আত্মপ্রতিষ্ঠ। ভেদাস্বক এ তক্তিভ।বেরও উপর । তাহাই ঈশ্বরত্ব লাস্ত। 

ভক্তত্ব হইতে ঈশ্বরত্ব ,কাহার ন। বেশী বাঞ্ছনীয়? জীবন্বে আর ঈশ্বরত্তে যে মিত্য- 

ভেদ, এ মত শ্তি বিরুদ্ধ । 



১০৪ _.. আত্ম-বিজ্ঞান। 

মূল যে অবিষ্তাসংস্কার তাহা হইতে তাহারও লোপ হয়। তখনই ভক্ত 
আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন, ভক্ত ও ভগবান, পুক্র ও পিতা, এক হন। 

শ্রুতি বলেন,_ “সেই পর ও অবর পরমাত্মাকে দর্শন করিলে অবিষ্ঠা- 
জাত হৃদয়গ্রস্থি 8 ভিন্ন হয়, সর্ব সংশয় ছিন্ন হয় এবং সকল কর্মফল ক্ষয় 

হয়।” * “যিনি গুহাস্থিত (বুদ্ধিসত্বে প্রতিবিন্িত ) আত্মাকে জানেন, 

তিনি ইহলোকেই অবিষ্যাগ্রস্থির 1 হস্তহইতে মুক্ত হন এবং ব্রহ্গবিদ্ হইয়া 
্রহ্গত্ব প্রাপ্ত হন” “জগন্িয়স্তা ঈশ্বরকে জানিলে সমুদয় বন্ধন ছিন্ন 

হয়, মোহজ সমুদয় দুঃখ নষ্ট হইয়া, জন্ম মৃত্যুর নিবৃত্তি হয়। সাধনফলে 
সাধঞ্ষের বিশৈশ্বযয নামক বন্ধন মোক্ষাঁপেক্ষা তৃতীয় বে দেহ £ লাভ হয়, 

ঈশ্বর সাক্ষাৎকারে সে দেহেরও পতন হয় এবং সাধক মাত্মাননী লাভে 

পূর্ণ আপ্তকাম হইয়া কৈবলা-মুক্কি প্রাপ্ত হন”।* এই কৈবলা মৃক্তি 
সকল মার্গেরই পুর্ণ মুক্তি । আম্মা তখন সর্রোপাধি পরিতাক্ত বলিরা 
এ মুক্তির নাম কৈবল্য-মুক্তি । স্ুলস্থক্মকারণ,_এ সর্ব শরীর (বাণ) 

বিরহিত বলিয়', এ মুক্তির অপর নান নির্বাণ মুক্তি । 
সপ পপি ০১ ০৮৯ ই রর পপ সর উপ ৯ জজ ভা আজি চে 

8 কামগ্রন্থি ব কামাশয়। মানব ছদয়ের এঠ* পাত গ্র্দ্বার।8 ম'নবে 

সর্ধ বাসনা, সব্বারক্তি উৎপন্ন হয়। দ্বানোদযে এইগগ্থে নই হয়, তখন মার জ নীর 

কো।ন বসনা ব! বিষয়াসন্ত জন্মে ন! । 

 *তিদ্যতে হবযগ্রন্থিশ্ছিদান্ত্ে ন্নিন'শয়াং। ক্ষীয়ন্থে চাত্য কর্ণি তগ্রিন 

দৃষ্টে পরাবরে ॥” মক ২:২৮। 

+ অধিদাঃ অন্পিতা রাগ দ্বেষ মভিনিবেশ নামক ক্লেশপঞ্চক | 

1 অনিমাদি অঠ্ৈ্ধ্যাম্ক লিদ্ধদেছ | "জ্ঞাত দেবং সব্বপাশাপহানিঃ ক্ষাশৈঃ ক্েশৈ- 

জ্জন্সমৃত্যুপ্রহাণিঃ। তগ্তাভিধ্যানাৎ সা দেহভেদে বিধৈশ্বাং কেবল আপ্তকাম2॥” 
শেতাখতর ১।১১। 

€ মুক্তি বিজ্ঞানে / সকল বিষয় সবিস্তর আলোচিত হইবে । তবে সে বিজ্ঞ'ন- 

, তরু যাইতে সক্ষম হইব কি ন। এই আশঙ্কায় অপ্র।সর্গকদোধ উপেক্ষা করিয়াও 

' এই প্লস-স্গ এ বিষয়ের কিঞ্িৎ উল্লেখ কর হইল। 



মানব-কাধ্য ও চিত্ত। ১০৫ 

৩য়বিভ ৭ আত্মা সচ্চিদানন্দ। 
চে 

প্রথম অধ্যায় । 

মানব-কম্ম। জ্ঞানানন্দেচ্ছাবাসনা ও আত্ম | 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

মানব-চিন্তের ক্রনোন্নতি। মুটাদি অবস্থায় মানব-কাধ্য " 

এথম আুবক । 

সটনা। মভাবক্রাগত কার্ধা । বিষয়লঙ্গগজ জ্ঞানানন্দেচ্ছা | 

বের কাষাডুষ্টে ভাভার আম্মার স্বরূপানুনান আমাদিগের 
প্রন্তপান্ভ । এখন আমরা সেই প্রতিজ্ঞাসিদ্ধি- 
জন্য ডের কার্নানিচত্ পর্নালোচনা করিব। 

হি দস প্রপ্থাস চক্ষস্পন্দন শরীরাভান্তপিক ঘন্ার্দর কার্ধা, মুচ্ছণ, 
রোগ" দ.--সাক্ষাঙ সঙ্গন্ধে এ সকল জীবের কার্য নহে, তাহার শরীর ও 

| _ শারারিক বন্ধাদিত কাধা। অতএব এ সকল 

রাহ . পরিত্যাগ করিয়া ঘাহা তাহার আপনকাধ্য, 
যাহার সহিত তাহায় সাক্ষাৎসম্বন্ধ.-_আমরা কেবল 

নেই কাধ্যগুলি পর্মালোচনা করিব? কারণ কেবল সেই কাধ্যই 

তাহার আত্মার পরিচায়ক । 

আর্ধ্যবিজ্ঞান মুঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও স্বর, চিত্তের এই 
পাচ অবস্থা স্বীকার করেন (*)। তন্মধ্যে নিরন্ধাবস্থায় চিত্তের বৃত্তি 

৬ 

হতনা । 

(*) পাতগঞ্রল ব্যাস-ভাষা ১পা১হু। 



১০৬ আত্ম-বিগ্ঞান। 

উৎপাদনের আসক্তি, অপগত। কাজেই সে নিবৃত্ত চিত্তে আত্মপ্রকাশ 
একরূপ নির্বিশেষ। এ অবস্থা অসম্প্রজ্ঞাত 

সমাধির পরিণাম বিধায় সাংসারিকের অপ্রাপ্য ॥ 

এই কারণে আমরা এখন এ অবস্থা পর্যালোচনা পরিত্যাগ করিব। 

একাগ্রাবস্থায় চিত্তচাঞ্চল্য খুব কম। চিত্তের মুহুমুহঃ বৃত্তি-পরি- 
বর্তন আসক্তি, অপগত। কাজেই চিত্ত তখন একটা বৃত্তি উৎপাদন 

নিন ' করিয়া সেই বুত্তিটাকে বহুক্ষণ একভাবে রক্ষা 
করিতে সমর্থ । এই কারণে মানব তখন অনন্- 

মন! হইয়া, বহুকাল পর্যস্ত সেই বৃত্তির ধ্যান, সেই বৃত্তিবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান 

লাভ করিতে সক্ষম । এ অবস্থারও কেবল অস্কুরমাত্র আমরা সংসারে 

দেখি । যোগে ইহার নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি । ইহার যে পরিপাক,২- 

যখন সমাধিস্থ ব্যক্তির কোন অঙ্ষচ্ছেদন হইলেও তাহার চিত্তগত সে 

বৃত্তিজ্ঞান নষ্ট হয় না বা তিনি অন্তমনস্ক হন না, সেবৃত্তি ওহণে পুর্ণ 

সচেতন থাকিতে পারেন,--সে পরিপাক কেবল যোগীরই জেের়। 

কাজেই সে অবস্থাও আমরা বিবৃত করিব না। 

পর্বত, জঙ্গল, দ্বীপাদি অনেক স্থানে পশু-কলপ আনেক মনুষ্য দৃষ 

হয়। তাহাদিগের কাধ্য, ভাহাদিগের বাসনা ও প্রবুন্তি, পশু ভইহতে 

প্র'ভন্ন নহে। পশুর হ্যায় ভাহাদিগেরও স্ুল 

০১৬৪৭ শরীরেই আত্মবোধ । তবে জ্ঞানানন্দের ৬ 

* সামান্য বেথা। স্ত্রী সস্তান পিতা মাত: ও ভ্রাতা 

ভগিনীতে মাত্র আত্মীয় ও স্পেহ বোধ । আপন অভাব আপনি মোচন 

করিতে ঘতদিন অসমর্থ, প্তামাতার সহিত তাহাদিগের প্রায় ততদিনই 

সন্বদ্ধ এবং পিন্গানারত্ৰর সহিত সন্বন্ধের অবসানে, ভ্রাতা ভগিনীর সহিতও 

সম্বন্ধের একরূপ শেষ। 

এ. ষানবৈর এ অবস্থায় পাশব-চৈতন্তেরই পরিচয় অধিক। পণ্ুর স্তায় 
তো 

শা ভি 

চিত্তের অবস্থাপঞ্চ। 

4 



মুঢ-মানব-চৈতন্য ও পাঁশব-টৈতত্য |. ১০৭ 

এ মাঁনবেরও বহিরিক্দরিয়-জ্ঞান প্রবল । শব ভ্রাণাদি গ্রহণ-সামর্ঘ্য অনেক 
সময়ে উন্নত মানবাপেক্ষাও অধিক। অথচ বুদ্ধির 

ভিলা রঃ ত কথাই নাই, মানসিক চৈতন্ত ও অতিদূর্বল । 
মনন ও মনোভাব কন্পনাশক্তি, হিতাঁহিত বিচার, ভবিষ্যাদৃটি, চিন্তা- 

চএজগাু কতক সামর্থ্যাদি নাই বলিলেও, অত্যুক্তি হয় ন। পণ্ড 
স্তায় কাম-মনের সামান্ত উত্তেজনা মাত্র সবল। 

অবস্ঠ পণ্ুর কাধ্যকুলাপ দৃষ্টে তাহাতে মানসিক চৈতন্যের আত্যস্তিক 
অভাবের যেরূপ পরিচয় দৃষ্ট হয়, এ মানবের কাধ্যকলাপে তদ্রপ 
নহে। মানসিক চৈতন্তের ছূর্বলতারই পরিচয় অধিক * মনন 

(00000])601)) ও মনোভাব-প্রকাশাদি-সামর্থয আছে, তবে অতি 

দুর্বল। সখ, হুঃখ, ভন্ন, ক্রোধ, বিন্ময়াদি ও দৃষ্ট হয়। চিত্তের 

জড়াধিক্য জন্য এখন আলন্ত নিদ্রাদি প্রবল, চিত্ত-প্রবৃত্তি ও চিত্তগত- 

বাসনার বিকাশ ভর্বল। পশুতেও যে মনের 

পিট 7. আত্যন্তিক অভাব ইহা স্বীকার করা কঠিন। স্বতি, 
বিশ্ময়, হিতাহিতবিচারাদি সন্বল্লাত্ক মানোধর্শের 

পরিচয় কুকুর, ঘোটক, শুকাদি অনেক গৃহপালিত পশ্ুপক্ষীতে ও দৃষ্ট হয়। 
ফ্রান*্আনন্য-ইচ্ছা কাহাকে বলে পশুর ন্যায় এ অবস্থায় মানব 

তাহা জানিতে অঙ্গম। এখনও মানবের জ্ঞান পূর্ণ অহ্মাত্মক। স্বার্থ, 
জ্ঞান, ও জ্ঞেয় বিষয়,-এ তিন তাহার নিকট অভিন্নভাবে মিলিত, 

(300)8061৮9 81101 110011701)01)6) | কাজেই সবা্থ-ত্যাগে বিষয়-চিন্তন 

(০00%6171[)10(101)), ব! জ্ঞানের সহিত' জ্ঞেয় বিষয়ের এবং স্বার্থের সম্বন্ধ 

মু মানবের চিন্ত। উপলব্ধি আত্মক বিচারণ (768307106 ), বাঁ 
বিচার ও কর্তব্য যুক্তিবলে কর্তব্যাকন্তবা অবধারণ তাহার পক্ষে 

ররর - অসন্তব। 'যেষাহা করে তাহাই তাহার নিকট 

স্বাভাবিক ও এক মাত্র কর্তব্য কার্ধ্য। সে ফে 



১০৮ | আত্মবিজ্ঞান । 

তদন্তথা করিতে সক্ষম তদ্বিষয় তাহার উপলব্ধির অতীত। তবুও 
তাহার যত কিছু কার্য তংসমস্তেই জড়বিষয়মিশ্রিত জ্ঞান-আনন্দ-ইচ্ছা- 
প্রকাশ সততই বিদ্যমান । 

০ 

২য়সম্তবক।ক্ষিপ্তাবস্থ। 

ক্রমোন্নতি সহকারে আবার দেখিবে ধে, এই মুঢ় ব্যক্তিরই বাস- 
রর বে জার : টি জিকা ৪/০০৪৮৪৪ জচি বৃদ্ধির সহিত জ্ঞান-আনন্দ-ইচ্ছা-্যৃর্তি 

চৈতনোর ক্রম_ ক্রমেই বাড়িবে এবং চিত্তগত এই জ্ঞান-আনন্দ 

তে চিত্তের ইচ্ছাস্ক্তির হাসবৃদ্ধি, মনুষ্যের ূঢক্ষিগ্ 
রমবিকাশ। 

বিক্ষিপ্তাদি অবস্থা ভেদের প্রকৃত কারণ । 

( ২৫) শ্য(ঃক।রিকা বংলন জবের উষ্ট-জ ধন-জ্য!ন পুল্য কা'্যার ইচচ্ঠা জল্স! 

ইচ্ছাজন্য কৃতি। প্রত্ুস্তি, যত্ু। আগ্রহ, টি নংনান্তর। কুতি হইতে চেছ। এবং 

চেষ্টা হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। “ভ্ঞানজলা ভ জীবনী ইচ্ছাজ্ন্য কুতিষ্ভবেৎ। 

কৃতিজন্য ভবেচ্েষ্ট] চেই্ট'জন্য কিয় ভাবেৎ ৪ 

সাংখ্য বলেন পুরুষ হরয়ং নিভা মুক্ত ঈদ'নীন ডষ্টা যর | প্রকৃতির আশ্রয় জগ্যই 

উহার জীবত্ব । বুদ্ধি জ'বের 'অধ্যবসায় ক্ষেত | 'এই কাধাটা আমার কর্তবা।- 

এইরূপ নিশ্য়ের নান "ধাবনায় | ধঙু, ভান, বৈরাগা ও শ্ববা,-এই চারিটী 

বুদ্ধির সত্বাৎকর্মের ফল। নঅধর্ম, অভ্ঞংন। বিষযুসঙ্গলিপ্ন। ও অনৈশ্বয্য,.__ইহার 

তমোভাবের ফলত । শামি বা সামার, এরূপ অভিমান, অহঙ্কারের কাষ্য। শব্রীদি 

বহির্বিবিষয়গ্ন্বন্ধীয় 'আলোচন' নার্মক বিকল্পশূহ্া শিশুর জ্ঞনের হ্যায় সাধারণ 

জ্ঞানোৎপাদন জ্ঞনেন্দ্রিয়ের কারা । বিকল্পনাসহকারে শব্বাদির একটী হইতে 

'অস্যটার জাতি ক্রিয়া গুণ ও ধূর্ুর পার্থকঃ বিচারপূন্দক তাহাদিগের যে বিংশষ 

উপলব্ধি, ভাহা। সনের রীধ্য। তাহারই নান প্রত্যক্ষ । বুদ্ধির 'অধাবসায়, অহঙ্কা 

রের 'অন্ডিমান” এবং ইন্ড্রিয়ের “আলোচনার ন্যায়, এই “সঙ্কল্পই' মনের বিশিষ্ট 

ব্যাপার .-.-পণ্ডত পূর্ণচন্্র বেদাস্তচঞ্ুকৃত সাংখ্যতত্বকৌ মুদদী ৷ | 



বাসনাবলে চৈতন্য-বৃদ্ধি ।. ১০৯ 

মূঢ় ব্যক্তির বর্তমান বাসনা-্ত্র গ্রহণে ক্রমে সেই বাঁসনা-চরিতার্থতা- 
যোগ্য ভাল মন্দ বিবিধ বিষর প্রদান কর, তবে দেখিবে বে, তাহার 

িরারারদ বাসন] ক্রমেই সবল ও উত্তেজিত হইবে এবং 

বলে মূঢ় চিত্তেক্রমে তৎ্সহ সুখ-ইচ্ছা এবং চৈতন্ত-স্ষর্ভিও বাড়িবে । 

রাগ দ্বেষের ক্ষত্তি। বিষরগুলির ভাল মন্দের বিচার জন্মিবে এবং 

বাসনার রাগ ও দ্বেষ,_-এই উভয় ভাবেরই ক্ফূ্তি 

বাড়িবে। ভাল দ্বিষ্্টীর উপর নেরূপ তৃষ্ণার বুদ্ধি হইবে, অন্দটীর, 

উপর তদ্রপ আবার বিদ্বেধভাব বাড়বে। 

বাসনার আশ্রর-ক্ষেত্রেরও বুদ্ধি হইবে। স্থূল শরীরের ন্তাঁয় সুক্ষ 
জ্ঞানেক্দ্রিয়গুলির উপরও তাহার দষ্টি পড়িবে। তাহাদিগের উপরও 

আন্ম-জ্ঞান জন্মবে এবং তাহারাও তাহার 

বাসনার ক্ষেত্র হইবে । এই রূপে শারীরিক 

্ষুংপিপাদাদির অভাবেও শুদ্ধ রসনার্দ ইন্দ্রিয় 

চরিভার্থতাজন্য আহারাদিভে প্রবৃত্তি জন্মিবে। বামনার বুদ্ধিসহকারে 

ব্ধিম্ সংগ্রহাদির প্রয়োজন বাড়িবে, কাজেই কক্মেন্দ্িয়েরও কার্য 

বুদ্ধি হইবে। তাহারাও সবলতা ও স্বুর্তি লাভ করিবে। এবং 

তাহাদ্দগের উপরও বাসনার ভষ্টি পড়িবে । অন্য প্রয়োজন অভাবেও 

ইন্জিন-সঞ্চাঃ লন করিতে বাসনা জন্মিবে। আহত কি ব্যায়ামারদি এই 

স্কপে বাসনার বিষয় হইবে। মানবের ক্রমোল্নতির , উপর লক্ষ্য 

করিলে, বোধ হইবে বেন. ক্রমোন্নটিনহকারে, তাহার স্থল শরীর 
হইতে ইন্দ্রিয়, ইন্দিন্ন হইতে কান-মানে, * কাদ-মন হইতে শুদ্ধমনে,, 
শপ পপি ওত পারিস রর রা এজ ক. ৪ ০ সপস্পসউ পত ২ এলি এপ সপ ও পাট পে শিপ শশী সস প্র প্র জা শশী শপ পি আলা 9 

* মনোহি [দ্ববিধং প্রো অদ্বঞ্চ! *দ্ধমেব চ। 

অশ্তদ্ধং কামনক্ষল্: শুদ্ধং কামবিবজ্জিতং ॥ 

মনএব মনুষ্যান।ং কারণং বন্ধ-মাক্ষয়ো;। 

বন্গায় বিষয়।সঙ্গং মোক্ষা। নিবিবধয়ং ম্মৃং ॥ মৈত্রী উপন্নিষদ্। 

বাসনার বৃদ্ধি-ত 

তাহার ক্ষেত্রের বৃদ্ধি। 



১১০ | আত্ম-বিজ্ঞান ৷ 

শুদ্ধমন হইতে বুদ্ধিতে, (২৬) আত্মজ্ঞান প্রসারিত হয় । তবে পুর্ব্ব- 

বাসনা-ক্ষেত্র তাহ।র নিন লালাতাঃ ₹ জীর্মান রাউরিসিনি 
কান বিচিত্রতাজন্ত মানব-চিত্তের ক্রমবিকাশের পার- 

্পর্য্য একনপ অনিয়মিত! যখন যাহাতে আমা- 

রা আত্মবোধ, তখন আমা-দগের সংস্কার হয় যেন সেই বস্তুই 

মর!, তাহার সহিত আমরা অভিন্ন। এই কারণে তাহার গুণ, 
তাহার ধর্শকেই, আমাদিগের গুণ, আমা- 

৮৪৯ রি ম-. দিগের ধর্ম, বলিয়া, আমাদিগের প্রতীতি জন্মে। 
কাজেই তখন তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যই আমা- 

দিগের,বাসনার বিষয় হয়। আমর! দেখিয়াছি যে শরীরের 'উপর 

আত্মবোধজন্ত শারীরিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদিগের বাসনা 

জন্মে । জ্ঞানেত্দ্রিয়ে আম্মবোধ জন্য শবস্পর্শাদি, কর্শেন্দিয়ে আত্ম- 

বোৌধজন্য কর্মেন্দির়ের প্রয়োজনীয় বিষয়, কামমনে আত্মবোধ 

কালে কামসপ্কলপ, শুদ্ধমনে আত্মবোধকালে শুদ্ধসঞ্কল্ল, এব: বুদ্ধিতে 

আত্মবোধকালে বিশুপ্ধ জ্ঞানানন্দ-এশর্া।॥ আমাদিগের বাসনার বিষয় 

হয়। যখন শুদ্বস্থুল শরীরে আমাদিগের আম্মবোধ থাকে, * তখন 

(২৬) আনর। দেখিয়াছ মে বুদ্ধিও প্রকৃত আত্মা নহে। ঠহা। অন্থঃকরণেরই 

এক অবস্থা । কাছেই বৃদ্ধিংত আত্মজ্ঞান পধাস্ত মামাদিগের জ্ঞানের অধান্ত- 

ভাব। অধ্যানু একরূপ মিথ্যা প্রতায়। এক পরার্থে অন্ত পদার্থের বা ৮৮ 

ধর্মের অবভাসেরক্ন'ম অধ্যান। স্মরতির হ্যায় হহ। পুব্বসংস্কার অনুসারে উৎপন্ন 

হয়। অঙ্থৈতবাদী বলেন রজ্ুতে অঁধান্ত সর্পের ন্যায় যাহাতে যাহার অধ্যাস 

ঈ্টাহাভে তাহার দোষ গু৭ ভাএুমাত্রও স্পশ করে না। আস্ঘায় আস্মজ্ঞন জন্মসিবার 

রর পধায্ত শনাস্তে আত্ম্ছানরূপ এই অধ্যান বর্ধম।ন থাকে । বেদাস্তদর্শন। 

যে কারণে কাযার উৎপত্তি, সে কারণ যেমন অনুম।ন বলে জানিতে হয়ঃ 

কার রা ব্রেরই উপ্লব্ধি জন্মে, এ শরীরাদিতে আক্মবোধরূপ কারণ ও তজপ অন্ুমান- 

গা হ ইহথকিগের কাধধযস্বরূপ শরীরাদির প্রয্মোজন তৎপরতা মাত্রেরই উপলব্ধি হয়; 

পি পা 



বাসন! বৃদ্ধিতে মনোবিকাঁশ । ১১১ 

সেই শরীরের প্রয়োজন সাধনজন্য শব স্পর্শীদ্দির সাহাধ্য আবশ্তক 

বলিয়া, শব্দ ম্পর্শাদির সহিত আমাদিগের কেবলমাত্র পরম্পরা -সম্বন্ধ 

থাকে । পরে জ্ঞানেন্দ্রিয়ে খন আমাদিগের আত্মবোধ জন্মে, তথন প্র 

শব্দ স্পর্শাদি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আমাদ্রিগের বাসনার বিষয় হয়। তখন 

ন্শাব্য শব্দ গীতবাদা, সুথম্পর্শ শব্যা, হদৃশ্ত রূপ, স্থস্বাহু অন্ন, সুগন্ধ 
পুষ্পাদিতেঃ শারীরিক প্রয়োজন ব্যতীতও আমাদিগের তৃষ্ণ। 

জন্মে। + ণ 
বাসনার বৃদ্ধিসহকারে ক্রমে চিত্তের জড়-ভাব কমিয়! চাঞ্চলোর 

বৃদ্ধি হয়। তখন চিত্তে ইচ্ছা, প্রত, উৎপাহ, ভাল-মন্দ-বিচার, সঙ্বলপ, 
বিকল্প আদির প্রকাশ অধিক হয়। এই*রূপে 

বাসনা রদ্ধিতে বাসনার বৃদ্ধিসহকারে মনের স্ফ্ডি বৃদ্ধি হওয়ায়, 
মনের বিকাশ। ৫ 

পূর্বের ন্যায় আমাদিগের সহজে আর বাসনার 
শাস্তি হয় নী। মন পুর্ণ রাজসিক ৷ মনই ইচ্ছা, বাসন। ও অহঙ্কারের 
প্রক্কত ক্ষেত্র। কাজেই মনের স্ফূুর্তিবৃদ্ধিহকারে এসকলেরই স্মূ্তি 

বৃদ্ধি হয। এখন জড়ে আমাদিগের অহং"জ্ঞান-জহ্য জড় জগতের 

ট্যারিফ উপরই উহার পূর্ণ দৃষ্টি। কাজেই জড় বিষয় 
বিকাশে জড়ভোগ বাসনা ক্রমেই বাড়িয়া যায়। এই বিচিত্র জগতে 
বাসনা ও তন্ম.লক জড় ভোগোর অভাব নাই এবং মনের ও বাসনা- 
রে বাসন। প্রকাশ। উৎপাঁদনশক্কির ইয়ত্তা নাই। মন্ই আবার 

শনীরেন্ছিয় ও প্রাণের নিয়ন্তা। কাছেই মনের স্কুর্তিদ্বারা তাহা- 
দিগেরও স্কুর্তি বৃদ্ধি পায় । তাহাদিগের ভোগের শক্তি ও ভালমন্দ 
বিচার ক্রমেই বেশী হয়। স্বভাবজাত ভোগ্যদ্বারা তাহারা আর 
এখন তৃপ্ত থাকে না। প্রতিদিনই মন আপন কল্পনাগুণে শরীরেন্দ্ি- 
য়াদির জন্ত নৃত্তন নৃতন ভোগ্য প্রস্তত এবং দেশ বিদেশ হইতে সংগ্রহ 
করে। এখন ভবিষ্যতের উপরও দৃষ্টি পড়ে। পর্বের ভ্ায় শুদ্ধ 



১১২ আত্ম-াবঞান 

বর্তমান ভোগ্য সংগ্রহ করিলেই আর আমাদিগের বাসনার অবসান 

হয় না। ভবিষ্যতের জন্ত সঞ্চয় না কিয়া আমরা স্কর থাকিতে পারি 

না। সঞ্চয়ের হয়ত্তা ও ক্রমেহ বুদ্ধ পায়। বধর-ঞ্চয় অন্ুবিধ। দৃষ্টে 

তাহ সংগ্রহবোগা অর্থ ভপার্জন ও সঞ্চয়ে আমঙা।ধগের বাসনা জন্মে 

এবং সঞ্চিত বিষয় সংরক্ষণজন্তয সমাজ-বন্ধন এখ২ং ঈজা-সংস্থাপন ও 

আমাদিগের বাসনার বিষর হয়। এহরূপে পরস্পমের সহিত নন্্ষ- 

গণের পরস্পরের সন্বন্ধ হয়, এবং নানবৈষণার উি৬পাও্ হয়। শগী- 

রেজ্িয়াদির, সবলতা, ভোগসামণ্্য পরিবদ্ধন ; এবং ভাহাদিগের রোগ 
জর! মরণ নিরাকরণ, জন্যও আমা।দগের্ বাসনা জন্মে। এক দাপ 

হইতে বেরূপ শত শত দীপ মুহগ নব্য ই প্রজ্ঞ- 

লিত হহরা প্রত্যেকটা ।ভন্ন (ভিন্ন স্থান, ভিন্ন 

ভিন্ন পদার্থকে দৃষ্টির বিষয়াতৃত করে, তদ্রুপ 

বাসনাহ্বাল'ও প্রতি মুহুর্তে একটা হহতে অনাটী প্রদাপ্ত হহরা। 

প্রত্যেকটা আমাদিগের নুতন বিষয়ের আসাক্ত অন্মার। দাঁপবগ্ডি 

যেরূপ অন্য দীপজালাদ্বারা স্পৃষ্ট হহলেহ মৃতন ধপত্থ প্রাপ্ত হয়, 

জড় বিষনও তদ্রপ অন্য বাসনাজালাদ্বার৷ একবার স্পৃপ্ভ হহপে, নুতন 

বাসনা প্রজ্ঘজিত করে । নে দ্রব্য একবার পরমন্পরাস্ন্ধে কেন বাল 

নার বিষর হইতে পারে, তাহাই পরে নুতন বামনা উৎপাদন কগিরা 

সাক্ষাৎসম্বন্ধে সে নবজাত বাসনার বিবর হয়। শরারে্রর়ের চা 

সংগ্রহ মাত্র পুর্বে নে ধনের প্ররোজন ছিল, এখন সেই ধন আবার 

স্বতঃ প্রয়ে'জনীর । সাহার উপার্জন ও সঞ্চর এখন পুথক্ পুথক্ বান 

নার বিবয়। শরীরেন্রিয়ের ভোগ্যসংএরহ দূরে থাকুক, ধনাভাবে 

শরীরের নাশের আশঙ্কা হইলেও এখন আর এই নুতন বাসনাজন্ত ধন 

ব্যয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না| এইরূপে প্রবুদ্ধ বাসনানচয়ের বিষক্। সংগ্রহ 

সঞ্চয় উৎপত্ত ও তদ্ধিরুদ্ধ বিবয় নিএহ আদি জন্য, মনে হচ্ছ। কন? 

ব'সনাবিকাশের 
ত্রম। 



বাসনাীবলে মনো বিকাশ । ১১৩ 

বিচার আদি-_নান! বৃত্তির এখন আধিক্য ; এবং এইসকল নবপ্রবুদ্ধ 

মনোবৃত্ধি ক্রমে আমাদিগের নুতন নূতন বাসনার বিষয় হয়। বাসনার 

রাগ দ্বেষ ভাব এখন এত প্রবুদ্ধ যে, যে কোন দ্রব্য আমাদিগের দৃষ্টিপথে 
পড়ে, তৎসমস্তই আমাদিগের বাসনার বিষয় হয়। বাসনার এইরূপ 

আকর্ষণ-বিকর্ষণাসক্তি পরিত্যাগে আমরা কোন কর্ম করিতেই এখন 

সক্ষম নহি * | বিত্তৈষণীর উত্তেজনায় এখন মন উদ্বিগ্ন! 
অন্তঃকরণের জড়তার ক্রমহ্াসে, ভালবাসারও এখন আধিক্য । 

স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাত।, ভ্রাতা, ভগিনী আদির উপর স্নেহভাব,পুর্বাপেক্ষা 
সতেজ । জ্ঞান-ইচ্ছার বুদ্ধির সহিত ভালবাসার 

ইাডানিগ রত পাত্রের সংখ্যাও ক্রমে বর্ধিত। সমাজ-বন্ধন্জন্ত 
সহকারে তস্তকর- ৬ 

ণের জ্ডতার হাস, আনাদিগের পরস্পরের সহিত সম্পর্কের যে শুক্র 

৭ রী টা হইয়াছে, সেই সুত্র অবলম্বনে এখন প্রজলিত 

্ বাসনাজ্বাল। দিনদিনই শক্রমিত্রের, আত্মীয়স্বজ- 
নেত্র, সখ্যা বৃদ্ধি করে। লোককে ভাল বাসিতে এবং তাহাদিগের 

নিকট শালবাসা পাইতে বাসনা জন্মে । তাহাদিগের স্থখ্যাতি অধ্যাতির 

উপরও দৃষ্টি পড়ে। মনের এইরূপ স্বুর্তি-বৃদ্ধি- 

সহকারে, মনেও এখন আনাদিগের অহংজ্ঞান। 

কাজেই শুদ্ধ বহিজ্জঞগৎ লইয়াই, আনাদিগের 

বাসন।। এখন সীমাবদ্ধ নহে। প্রাকৃত শব্দ স্প্শাদি ও ইন্দ্রিয় “শরীরের 

প্রকৃত ভোগ, আনাদিগেকন যেরূপ বাসন্বার বিষর, ধীকণ বিষয়ক 

মানসিক কল্পনাও এখন তদ্রপ আমাদিগের জুখছুখের উৎপাদক ॥ 

পগারেক্ছি ভোগ সম্বন্ধে মনে কল্পন। করিতে বা তদ্বিযয়ক উপন্তাসাদি 
গুনতে বা পড়তে এখন আমাদিগের বাসন। হয়। বিভৈষণা--ভোজ্য- 

* এই বাননাই কন্মফল। ইহ] পুর্ববূত কন্ছের ফস ও পরবস্তী কন্ধের প্রবর্তক । 

৮ 

মনের সত বৃদ্ধিতে 
মন বাসনার বিষয় । 



৯১৪ আন্রশিজ্ঞান। 

মান ও কাম্যমান,_-এই ছুই ভাবেই এখন প্রজ্বলিত। সঙ্গ-লিগ্সাও 

ক্রমেই বর্ধিত। কোন বিষয় আমর। অনাসক্ত 

বাসনার বৃদ্ধিতে বা উদাসীনভাবে দেখিতে বা করিতে অক্ষম। 
রাগদ্বেষের 

বৃদ্ধি। যাহা দেখি বা যাহা করি, তাহাকেই আমর! 
রাগঘেষাত্মক বাসনার বিষয় না করিয়া পারি 

না। তাহাই ভোগ, তাহাই আস্বাদন, করিতে বাসনা জন্মে । এই 

বিষয়ভোগ, বিষয়াস্বাদন, আসক্তির নাম “কম” । কামভাবজন্তই 

আনন্দের রাগ-ছেষাত্মক বিকার । এবং সেই বিকৃত আনন্দাত্মক 

রাগ-দ্বেষই এখন আমাদিগের নিকট প্ররূত 

ৃ্ আনন্দ। আমাদিগের জ্ড হৃদয় এখনও বিশুদ্ধ 

প্রকৃত আনন্দের প্রবল উচ্ছাস সহ করিতে অক্ষম। কাজেই শিশুর 

পক্ষে জলমিশ্রিত দুগ্ধের হায়, আমাদিগের পক্ষে এখন সে আনন্দ 

অপেক্ষা এই বিষয়মিশ্রিত আনন্দাভাসই হিতকর। ইহাই আমরা! উপলব্ধি 

করিতে সক্ষম | এই কারণে ইহার উপরই এখন আমাদিগের আসক্তি! 

মনের চাঞ্চল্য এখন প্রবল। এই চাঞ্চল্যাসক্তির নামই কর্মম- 

বাসনা । এই বাসনার জালার এখন আমর! 

ততই অস্থির, সততই কলম্মাসক্ত। চঞ্চল জলে 

প্রতিবিদ্বিত সুর্যাকিরণের ভ্তায আমাদিগের 

মনে এখপ্ত বাসনার বিষয় প্রতিমুহূর্কে পরিবর্তিত | প্র 

কাম-বাদনার নেবূপ আন্নন্দাসক্তির মআাধিক্য, কর্শ-বাসনায় তদ্রুপ 

ইচ্ছাসন্ভির আবধিক্য। কানের বিশ্বদ্ধতায় যেন্ূপ প্রেমের প্রকাশ, 
কর্ম-বাসকার বিশ্ুদ্ধতায় তদ্রপ ইচ্ছার প্রকাশ। 

কাষসংঘুক অগ্নি বেরূপ কাষ্ঠদপ্ধ না হওয়া পর্যাস্ত 

প্রজলিহ থাকে, মঙ্গলময় নৈসর্গিক নিয়মে 

আমাদিগের অস্তঃকরণের জড়তা দগ্ধ না হওয়া পর্য্যস্ত* বাননাজালাও 

কামের প্রয়োজন । 

চাঞ্চল্যে আসক্তিজন্ত 

কম্ম-বানন।। 

কাম ও কম্মবাল- 

নর ফল। 



বাসনাবলে অন্তঃধরণ ধিকাশ। ১১৫ 

তদ্রপ নির্বাণপ্রাপ্ত হয় না। ইহার প্রসাদেই আমাদিগের নিদ্রা, 
তন্দ্রা আলম্ত, দীর্ঘস্ত্রতা, ব্তব্ধতা, সঙ্কৌচাদি জড়ভাব নষ্ট হইয়া, 
অস্থৈরধ্য, অসহিষ্ণুতা, পরে উন্নতি সহকারে ক্রমে উদ্যোগ, উৎসাহ, 

প্রবন্্, বল, বীর্য, সাহসাদি উৎপন্ন হয় । অপব্যবহ্ৃত না হইলে, 
এই উভয় বাসনাই এখন আমাদিগের পক্ষে হিতকর। তবে এখনও 

যখন আমাদিগের প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অভাব, তখন গুরু, বিজ্ঞ, 

, সাধুজনের উপর ভক্তি ও তাহাদিগের উপ- 
পাস দেশের উপর শ্রদ্ধা না থাকিলে, এঁ বাদনাদ্বয়ের 

অপব্যবহারই এ অবস্থায় আমাদিগেরপন্গেট বেশী 

সম্ভব। আমাদিগের ষত প্রকার পাপ, ভাপ, পুণ্য, স্থখ,_তৎ সমস্তই 

প্রায় এই বাসনাদ্বয়ের সদসদ্যবহারের ফল। 

এখন মনে এই দুই বাসনারই প্রাধান্ত। নানা আকারে, এই 
রূপে, উপলব্ধির বৃদ্ধিসহকারে, সেই উপলব্ধি-স্বরূপ জ্ঞানও এখন পরি- 

বদ্ধিত। তবে জ্ঞান এখনও এ বাসনানিচয়ের 

জ'নবাসনাউ₹ পরিপোষক ব্যতীত স্বয়ং পৃথক্ পরিক্ষট বাস- 
“তর পৃরর্্বজ্ঞানের রি 

কয্য। নায় পরিণত নহে । জ্ঞানালোকের সাহায্যে এখন 

কেবল এ বাসনাদ্য়ের জড়াসক্তিজাত মলিন- 
ভাব পরিবদ্ধিত হয়। জ্ঞানদ্বারা স্থার্থসদ্ধির উপায় দেখিবার স্ুবিধ। 

হইয়।, স্বার্থপরতা ক্রমেই বুদ্ধি পায়। এইরূপ নান কারণে স্বার্থপরতা 

- যখন সচেতন হয়, তখন আবার প্বার্থপরতার 

অহা-বিযয়ক . আত্মান্বকূপ অহস্কারেও আমাদিগের বাসনাদৃষ্ি 
ব।লন।র কফল। 

নিপতিত হয় ১ শরীরাদির নায় অহঙ্ক(রও সাক্ষাৎ 

সপ্বন্ধে বাসনার বিষয় হয়। অহংভাব-সন্বন্ধীয় স্বার্থপরতা আমাদিগের 

নিকট সপ্রকাশ। অন্তাপেক্ষা বড় হইতে, অন্তের উপর আধিপত্য 

করিতে, অন্যের নিকট মান্ত গণা পুজ্্য হইতে, আমাদিগের বাসন৷ 
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জন্মে । মান, মদ, দত্ত, দর্প, অহঙ্কার, অভিমান,--এইরূপ নানা ভাকে 
আমাদিগের বাসন পরিবদ্ধিত হয়। 

আমার স্বার্থের সহিত অন্তের স্বার্থের নানা রূপ একত্বাদি হেতু অহ্- 
মেষণার সহিত মানবৈষণার নিকট সন্বন্ধ। কাঁজেই অন্ত এবং আমি, 

আমর। উভয়েই এখন আমার বাসনার বিষয়। 

প্ঞলাু এ উভয় বিষয়সন্বন্ধে আমার বাসনার তার- 
তম্য আছে বলিয়াই, আমার আত্মপর ভেদ" 

জ্ঞান। জগতে ঘর্দ আমি একা হইভাম, অন্যের সহিত যদি টা 

কোন *সস্বন্ধ না থাকিত, অথবা আমার ন্যায় সকল জগংই 

টার গান ভালবাসার বিষয় হইত, তবে আর অহঙ্কারের ৯ 
আমার বিশেষবৃষ্টির অবকাশ থাকিত না। মান, মদ, দন্ত, দর্পাদি 

ভাবেরও উৎপত্তি হইত না। আন্মপর ভেদভ্ঞানই এ সকলের মূল। 

অহমেষণা ও মানবৈষণার পরস্পরসহম্বজন্য উভারা পরস্পর 

পরস্পরের পরিবর্ধক। একের উত্তেজনার উভয়ই প্রবল হয়। অই 
জ্ঞান দর্বব সংসারবাপন।র মুল। কাজেই অহ্ং 

বিন জ্ঞান বে বারনার বিষধর, সে বাসনা কেন ন! 
লে!কৈষণ।। 

প্রবল হইবে? এবং সমাজ বন্ধন ও মানবনগগ- 
বাসনাদি-বলে সানবৈষণাও ৫০ সত | কাজ অন্য মে আমাকে 

2০ নি আলি বাহল। ঠিত প্রত আমারলক্ষা | আমাক 
যশ; কানা দঙ নয রে 
আস লউপত্তর অমি বড় জানরাই এখন সন্ধষ্ট নই | অগ্টে 

ঠ ্ হিট 7 2 কারণ | তত্ব না বাহাছে বড় জাতন মান্য 2 প্রশনা করে, ভাহার 

অনার ক.ঃ 8 ০ রে 
তাহগু স'নাপক কও জানওন চট । (4৫5 কস্প বশ? কী।- 

আভদ এ তগুদন আদ ও ভামার বারনাত বিনর। ক্রমে অঙ্টে? 
বাসন। 

সহিত আমর সংশ্রব এতই ব্ধিত হয় যে, অনেও 

সুখ্যাতি, অপ্যাতি, প্রশংদ।, অপ্রশংসা, মতামতের উপর লক্ষ্য না 
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করিয়া, আমি প্রায় কোন কাধ্যই করিতে পারি না। প্রত্যেক 
কার্য্যজন্তই আমি অন্যের মুখাপেক্ষী । এইরূপে অন্যের মতা- 

মতের উপর আমার আসক্তি ক্রমে বর্ধিত হইয়া, অগ্যের কাধ্যের 
উপরও আমার দৃষ্টি পড়ে । কে কোন্ কার্যের দ্বারা আমার সম্বন্ধে 

কি ভাব ব্যক্ত করে, তাহা জানিতে আমার বাঁসনা জন্মে এবং সেই 
বাসন] চরিতভার্থ করিতে গ্রিয়া লোকের কার্য- 

অতিপদি আরোপ-* দৃষ্টে তাহার উদ্দেশ্য অন্থমানের আসক্তি জন্মে। 
বাসন। ও তত ফল। ক্রমে সে আনাক্ত প্রবল অভিনন্ধিক্ারোপ-বাস- 

নার পন্িণত হয় । এইরূপে ক্রমে অনিসন্ধির 

মারোপ না করিরা, নিংস্বার্থভাবে আমি অন্যের কার্য দেখিতে অক্ষম 

হই । মানবের কার্ধা-বাসন। অসংখা, প্রতোক মুহূর্তেই মানব শত শত 
বাসনার বিষন্ব-জালে "আবৃত, তাহাতে আবার ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির 
দ্ানানন্দ ইচ্ছাস্বুর্তির ভারতম্যজন্য একই অবস্থায় একই কারণে ভিন্ন 
ভিন্ন প্যক্তির মানে ভিন্ন ভিন্ন বাসনার উদয় হয়। সুতরাং কার্য্যদৃষ্টে 

ন'নাপ্র অভীষ্টের অনুমান ভু ৪য়াই সম্ভবপর। কিন্ধু ভ্রান্থুই ভভী" 

০ ডি ৫ / 

হউপ আর অব্রান্তহই হউক, অভানজ আসক্কিগুণে, আমি অভি- 
দন্দদ মারোপ না করিরা পারি না। উদারতার অভাবে নে আরোপে 
নীচহাবেরই আধিকা দুষ্ট হয়। এবং স্বার্পরভার আধিক্যে প্রব্নপই 
আুভসন্ধির আরোপজন্ত অন্য বান্তির সহিত আমাদিগের) সম্বন্ধেরও 
পরিবর্ধন হয়। এইরূপে আমার অত্ুম্পপরভেদজ্ঞান এবং অন্োর 
উপর বিদ্বেষভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পায়) এবং আমার মনে হিংসা, স্বেষ, 
ঈর্ধা, অন্থুয়া, অভিমানাদি নান। এঁবদ্বেষভাবের উদয় হয়। আমার 
'শক্রর সংখ্যাও ক্রমে বদ্ধিত হয়। আমার আনন্দের লৌম্য প্রেম- 
ভাব ক্রমে বিকৃত হইয়া ছেষভাব গ্রহণে নানা হিংসা-মুনক্তিতে আমার 
দয়কে বিষ-দংশনে অর্জরিত করে। ক্রমে জগৎকে আমি শক্র- 
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রূপে পরিণত করি এবং আমার আসক্তি আমার স্বার্থপর কর্কশ 

পরুষভাব ক্রমেই বৃদ্ধি করি। দয়া, করুণা, ভাঁলবাঁসা, উদারতা. 

ক্রমেই আমার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে। এখন 
রমহাজাদিতে আমাদিগের জ্ঞানানন্দ-ইচ্ছা সকলই কামমিশ্রিত। 

কাজেই এখন গুরুমহাজনের উপদেশগ্রহণ ও 

সৎসঙ্গসেবন আমাদিগের বিশেষ হিতকর। পুর্ণ স্বাধীনতা এখন 
নানা পাপাসক্তির, নানা উচ্ছত্খলতার, কারণ। 

ধর্মের. উপরও যে এখন চিত্তের একবারে আসক্তি নাই, তাহা 

নহে।' জ্ঞানের ভ্রমোদয়ে মৃত্যুর সহিত আমার এই. প্রিয় আমিত্বের 

লোপ হইবে কিনা,_-এ বিষয়েও এখন আমার 
ভাবনা-দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং মৃহ্বাজন্য স্বাভাবিক 

অভিনিবেশের বৃদ্ধিসহকারে, মৃত্যুদ্বারা আমার 

আমিহ্বের লোপ, আমার ভোগের অবসান, হইবে না,- এরূপ আশা 

উপর একটু আসক্তিও জন্সিয়াছে। বিশেষতঃ জ্ঞানের স্কুপ্তিস- 

কারে কার্ধ্য-কারণ-সম্বন্কের উপর দুটি পড়িয়াছে ; এবং জগতের এই 

বিচিত্র স্ষ্টি-কৌশল দৃ্টে, চিন্তে বিস্ময়-ভাবেরও উদয় হ্ইয়াছে। 
এই রূপে অন্যের নিকট ঈশ্বর 9 পরকালের কথা শুনিলে তাহা বিশ্বাস 

এবং ধর্মাচরণ করিতে মানার প্রবৃত্তি জন্ষিয়াছে। কিন্তু এ প্রবৃত্তি 

এখন ও জানের সহি অসন্বদ্ধ। প্রকৃত তব-জ্ঞানের এখনও আমর 

সম্পূর্ণ অভাব। এখন 'আযম্ম-স্ান শরীরেন্দিয়ে । কাজেই সে জ্ঞানের 

সাহায্যে শরীরেন্িয়ের অনিত্যতা দর্শনে, আত্মার অনিতাতাই বরং 

সিদ্ধ হয়। এক্সপ অজ্ঞানজ স্থার্থ-প্রবৃত্তি মাত্র ষে পরকালাদি বিশ্বা- 

সের ভিতি, সে বিশ্বীস অতিহুর্ধল। কাজেই তদ্রপ অনিশ্চিত ও' 

 প্মসস্তবপর পারত্রিক স্থখের দুর্বল আশার উপর নির্ভর করিয়া! কেহ 

নিশ্চিত &ঁহিক বর্তমান সুখ বা পাপাসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে 

গড আস্মজ্ঞান- 

কালের ধঙ্াসক্তি। 
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না। হয়ত পরকালে কাজ দিতে পারে, - এই ভাবমিশ্রিত এ্রহিক 
স্থুখ, প্রহিক আমোদ, এ্ীহিক সন্মান, প্রশংসাদি প্রবৃত্তিই, সাধারণতঃ, এ 
অবস্থায়, আমাদিগের ধর্শ-কর্ম্ের প্রধান প্রবর্তক। 

জ্ঞান এখন এইরূপ নানা বাসন! প্রকাশ করিয়া স্বয়ংও কতক 
সপ্রকাশ। কাজেই তাহার উপর এখন 
আমাদিগের বাসনা-দৃষ্টি পড়িরাছে। বিদ্যাশিক্ষা, 

. বিদ্যালোচনা ও বিদ্যার উন্নতি, সাধনেও এখন 

আমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। তবে বিশুদ্ধ জ্ঞান এখনও আমা- 

দের বাসনার বিষয় নহে। এ 

মনই বল, আর বুদ্ধিই বল, সকলের প্রয়োজনই আমার জন্য । 

কাজেই এখন আমার সেই আমিত্ব যখন জড় 

আম।র জনাই . শররেক্দ্িঞ. তখন আমার মনোবুদ্ধিও অবশ্ত 
আমার সব্নপ্রয়ে- 
প্রন। কাজেই আমর আমার সেই আমি-জ্ঞানের অনুরূপ, ত'হারই 

মানাবুদ্ধি সকলহ সহায়, হইবে। কাজেই মন ও বুদ্ধি, এ উভ- 
অন'র মত্ম-জ্ানের অনুপ ও সহ।র।  য়েরই বৃত্তি এখন আমার আমি-জ্ঞানের অনুরূপ । 

এই কারণে মনও এখন কামভাবাপন্ন ও অবি- 

শুজ এবং বুদ্ধিও হাঁরই সহায়। কাজেই আমাদিগের বিদ্যার 

বয়, এখন আমাদিগের ভোগ্য বাহিত ও মানসিক বিষয়াবলম্বনে 

নান, বিষয়ক গগ্য-পদ্য সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি. সমাজনীতি, 

কিৎসা, জড়-বিজ্ঞানাদি নানাবিধ শাস্ত্র। আমরা এখন এ সকল 

শান্তর অধ্যয়ন ও প্রণয়নদারা আমাদিগের জ্ঞান-বাসন! চরিতাথ করিতে 
প্রবৃত্ত । 

এইন্ূপে আমার বর্তমান জড়-আত্মজ্ঞানের অনুরূপ বাসনাজালে 

এখন আমি সম্পূর্ণ আবদ্ধ। এবং তদন্রূপ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সতত 
উন্মস্ত। ইহাকে বলে চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা। এ অবস্থার উপর আমার , 

জড় আত্মজ্ঞান ক্কালে 

জ্ঞান-ব।সন!। 



১২০ আত্ব বিজ্ঞান । 

আসক্তির হাস না হইলে যে কতকাল আমি এ অবস্থায় থাকিতে পারি, 
তাহা! বলা যায় না। ভোগে ভোগ ক্ষয় না হইয়া, 

জড় ভোগে জড় ক্রমে ভোগবাসনার বুদ্ধিই হইতে থাকে । এবং 

এ ৫ করের হ্বারা অন্তঃকরণের জড়তার যে অংশ 
মুঢ়ত্ব লাভ আমরা ক্ষয় করি, ভোগ ও কাম বাসন! প্রজা- 

লিত করিয়া, পুনরায় তদধিক অংশ বৃদ্ধি করি। 

কাজেই এরূপ কাম ভোগের বৃদ্ধিসহকারে ক্রমে আমাদিগের চিত্তের 

জড়তার বৃদ্ধি বাতীত ত্রাস হয় না। স্থতরাং বাসনা-আোত পরিবন্তিত 
না হইলে, ইহার পরিণাম পুনরায় মৃঢ়্ত্ব। 

এখন দেখ মুঢ়ের হ্যায় ক্ষিপ্তাবস্থায়ও তোমার যত কিছু স্গার্যয, 
2, এ বতকিছু বাসনা, কাম, কর্ম, জ্ঞান, লোটিষণা, 
জন নন্দইচ্ছা, 

বাসনার আয্মা।  পুত্রৈষণা,বিত্তৈষণা,_তৎসমন্তেরই উদ্বোধক,পরি- 
বর্তক, বিনাশক, তোমার জ্ঞান-আনন্দ-ইচ্ছারূপ 

চৈতন্য । এই চৈতন্য উহাদিগের প্রত্যেকটাতেই বঞ্ধমান। ইহার 

অভাবে উহাদিগের কোনটারই প্রকা সম্ভবপর নহে | কাজেই ইহাই 
উহাদিগের প্রত্যেকটীর আন্মাস্থানীয় । 

ওয় শবক। 

বিক্ষিণ্ত ও একাগ্র অবস্থা । 

মানবের আত্ম-বিকাশাধিক্যে আত্মাসস্ক্ি | 

থে নৈসর্গিক নিয়মবলে অযান্ত্িক মৃর্তিকাদি তৌতিক পদাথের 
ধাতু উদ্ভিদাদি শান্তক পরিণতি এবং অচেতন ধাতু উত্ভিদা'দির যন্ত্র হইতে 
চেতন কীট, পতঙ্গ, পশ্বাদির বস্ত্রের উদগতি, যে মঙ্গলময় নিয়মপ্রসাথে 



ক্ষিগুতাঁর ফলে চিন্তোন্নতি | ১২১ 

জীব-চিত্তের মু হইতে ক্ষিপ্তীবস্থার উৎপত্তি, সে নিয়মের যে ক্ষিপ্তাবস্থা 

উৎপাদন পর্্যস্তই অবসান, এই নানাক্লেশসমা- 
পর কীর্ণ ছষ্পূর বিষয়-ভোগ-ভৃষ্ণ। উত্তেজন৷ করিয়া 

পরিণতি জীবকে সংসারতরঙ্গে নিক্ষেপ করাই যে সে 
নিয়মের শেষ ফল,_এ অনুমান সঙ্গত বপিয়া 

বোধ হয় না। মন্ুুষ্যের সর্ধাবস্থা পর্যালোচনা করিলেও ইহার 

অযৌক্তিকভার পর্রিচয় পাওয়া যায়; এবং জীব-্বভাবে ক্ষিপ্তাবস্থার 

ছিদ্রে বিক্ষিগ্ততার, চাঞ্চলযের ছিদ্রে স্থৈর্যের, স্বার্থপ্রভার ছিদ্রে 

নিঃস্বার্থভার অশান্তির ছিদ্রে শাস্তির, অদ্রানভার ছিদ্রে জ্ঞানের, নিরা- 
নন্দের ছিদ্রে আনন্দের, অশ্ক,রের অবস্থান দু হয়। এবং এই নানা- 
ক্লেশপূর্ণ ক্ষিপ্তাবস্থার নে সর্দাক্রেশবিরহিত আনন্দঘনশাস্তিপপাঁরণাম 

আছে -:এই অনুমানই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 

প্রবল বাসন।-জ্বালাদ্বারা চিন্তের জড়াম্বক মুঢ়-ভাব নই হইয়া, যখন 

ভাঙাতে চেতনোর তি হয়, তখন ভোগের 

নিপু প্র চরিতার্থহামহকারে ভোগা বিষয়ের মোহিনী 
15 'ভংগের 5৬7 শঞ্তির হান হইয়া, ভোগের শুভাশুভ ফলের 

হি টু উপ আমাদিগের লক্ষ্য পড়িবার সুবিধা জন্মে। 

সঃএ(রে, চালা জ্ঞানের উন্নতিনহকারে ক্রমে ভবিষাদ্ৃষ্টির সীমা 
মুখ্য [ধের রান. বদ্ধিত হইয়া, বর্তঘানেরন্তার ভবিষ্যৎ স্থখ ও আমা- 

স্তও ও শাস্ত-ত দিগের বাসনার বিষর হয়। ভবিষ্যৎন্ুখ-বাসনা- 
ম্খ.ব।ধর বাঁদ্ধ! ৪ 

দ্বারা বর্তমান সুখ-বাসন! প্রত্যাখানের, ভবিষ্য- 

তের অধিকতর স্থারীন্-খর জন্ত ব্রর্ভনান অস্থায়ীস্থখ পরিত্যাগের, 
অভ্যাস জন্মে। এইক্প অভাসদ্বারা ভোগাসক্তি সংযত হয় ( * ), 
রাস ০৬৫৪৮, এ 

€ এই ভে!গ বাসনা সংযমই হিন্তু-শা্নের ব্রত নিম দির প্রধান উদ্দেস্য। 



১২২ আত্ম বিজ্ঞান। 

তাহার তীব্রতা কমিয়! যায়, এবং হিতাহিত জ্ঞান পরিবর্ধিত হয়, তৃপ্তি 

ও শাস্তির উপর স্মুখস্তান ও চাঞ্চল্যের উপর বিতৃষ্ণ জন্মে। 

ক্রমে হিতাহিত জ্ঞান ও শাস্তি “কুর্তি বৃদ্ধিসহকারে জড় ভোগের 

অসারত্বের উপর দৃষ্টিপড়ে। তখন আমর! দেখি যে, শরীরাদির প্রক্কত, 
হিতের সহিত ভোগের সম্বন্ধ অতি সামান্য । 

ভোগে হিতাহিত শরীরাদির প্রকৃত মঙ্গলসাধনউদ্দেস্তে হিতাহিত 

এ 1৭4 জ্ঞানদৃষ্টিতে আহারাদিদ্বারা , শরীরাদির যেরূপ 

আঁধক | উপকার সাধিত্র হয়, ভোগাসক্ত হইয়া ভোগ- 
বাসনা চরিতার্থতা্ধারা তদ্রপ হয় না। ভোগে 

শাস্তি অপেক্ষা অশান্তি ধিক। ভোগ করিব বলিয়া, নানা ক্রেশ্ ও 

যত্রসহকারে, ভোগের বিষয়টা সংগ্রহ হইতে না হইতেই, বাসনা সে 

বিষয়টাকে পরিত্যাগ করিয়া, অসংগৃহীত অন্য নূতন বিষয় আশ্রয় করে। 
এইরূপে আবার সেই নূতন বিষয় সংগ্রহজন্য ক্লেশও অশান্তিতে নিপ- 
তিত হই। বিষয় যতই সংগ্রহ করি না কেন, শাস্তির আর লাভ হয় 

না। বে বিষয়টা সংগ্রহ ব1 সংরক্ষণে যত ক্লেশাধিকা, সেই বিষয়টার 

ভোগ বানাও তত প্রবল। এইরূপে ভোগ-বাসনার বুৃদ্ধিসহকারে, 

আকাঁজ্ক। ক্রমেই পরিবদ্ধিত হয় ও অন্তঃকরণের শাস্তি নষ্ট হয়। 

আকাকজ্জানুরূপ ভোগ্য বিষয় সংগ্রহ সংরক্ষণ আয়ন্তাধীন নহে বলিয়া», 

অনেক সময়েই তৃষ্ণাভঙ্গজন্য মনঃক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং 

অনেক বাসনার বিষয়ের স্বাভাবিক অনিত্যতা জন্য হৃদয়তেদী বিচ্ছেদ- 

যন্ত্রণ। সহা করিতে হয়। তবে অন্তঃকরণের মন্ত- 

চক তার আধিক্যকালে এইরূপ হওয়াই মঙ্গল ছিল। 

অধিকতর হিতকর। এরূপ না হইয়া সে অবর্থায় যাহার চাঞ্চলা অপেক্ষা 

ভোগের উপর আসক্তির আধিক্য হয়, জড়, 

বিলাসিতার বুদ্ধিসহকারে তাহার কর্দাসক্তি কমিয়! যায় ও শরীর 



জড়তার হ্রাসে চৈতন্যের আধিক্য । ১২৬ 

ইন্দ্রিয় অস্তঃকরণে জড় ও স্তব্ধ তামসিক ভাবের আধিক্য জন্মে, ক্রমে 
শরীরাদি নিস্তেজ ও আললম্তাচ্ছন্ন হয় । পরিশেষে সে ব্যক্তির পুনরায় 

মূঢ়াবস্থায় পতন হয়। এই কারণেই নৈসর্গিক নিয়মে তখন তৃপ্তি: 
অপেক্ষা তৃষ্ণাই বেশী প্রিয়, বেশী প্রবল । 

পরে যখন চাঞ্চল্যের বৃদ্ধিতে অস্তঃকরণের জড়তার হাঁস ও বিশ্তদ্ধ- 

উভারিভােভানী: জানার তিকান বৃদ্ধি হয়, তখন তৃষ্ণার ও' 

নন্দের ক্র্তিবৃদ্ধি। তজ্জাত চাঞ্চল্যের প্রয়োজন কম হয়। কাজেই 
চার্কল্ের হাসে বল তখন মক্ষলময় নৈসর্গিক নিয়ম-বলে, কর্ম-বাসনাও 
বাঁধ্যের বৃদ্ধি। ্ট 

জড়-অস্থিরতা পরিতহ্যাগে স্থির-প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। 

চাঞ্চল্যর পরিবর্তে বল, বীর্মা, সহিষ্ণুতাদির আধিক্য জন্মে । ৃ 

আত্মায় আত্ম-জ্ঞানের আধিক্যকন্য জীবে ভালবাসার আধিক্য 

জন্মে। আম্মাই সকলের প্রিয় । কাজেই খন 
ক্রমে জড়ে অহং জ্ঞা- ৰ চি _ 
নরক তা আরা বাহাতে যাহার আত্মজ্ঞান, তখন তদনুব্ধপ বিষ 

হংক্ঞানের বৃদ্ধি য়েই তাহার প্রয়োজন, তাহাই তাহার প্রিয়। 

ঈঃভোগাপেক্ষাপ্েম অহংজ্ঞানের বিশুদ্ধতাসহকারে সঙ্কোচাত্মক স্বার্থ 
বাসনার বুদ্ধি । 

রতায়ও হের জ্ঞান জন্মে। উদারতা, পরার্থপরতা' 

ও স্বার্থত্যাগই এখন উপাদেয়, গ্রহণীপেক্ষা দানেই আনন্দের আধিক্য । 

পরে দেখিবে যে, দেশ-কাল-বস্তপরিচ্ছেদ জড়ের স্বভাব। জড়াশ্রিত' 

আত্ম প্রকাশেরই এ সকল ধর্্ম। এই ধর্মগুণেই জড় জগতের এই বিচি- 
ব্রতা, জড়াশ্রিত চৈতন্তের বিষয়াসক্তি। বিষ-- 

জড়তার হাসে 
পরিচ্ছেদাসক্তির যুজ-জ্ঞান-আনন্দ উপলব্ধির তারতম্যহেতু আত্ম- 

৯৯৮ ৬ ৮ পর, নিকটদূর, ভূতভবিষ্যৎবর্তমানাদি, ভেদ-- 
নত ূ 

[সার বৃদ্ধ। জ্ঞান*। আত্ম-প্রকাশ যত বুদ্ধি পায়,তদাশ্রিত জড়- 
ক 0, তি 1)003801)8 191911)08 9৫ 81৬৮7017১85 8 ঠা, এখন হইতে 

শুদ্ধ $ যুক্ত অন্ক দ্বার! এঁ পুস্তফের প্যার। লক্ষিত হইবে। 



১২৪ আত্ম বিজ্ঞান | 

'তার যত হাস হয়, এ সকল ভেদ-জ্ঞান তত অপগত হয়। ভবিষ্যৎ স্থখ- 

্ুঃখ তত বর্তমানের তুল্য হয়, কাধ্যকারণ তত একত্ব পায়। সুক্ষ কারণে 

'কাধ্যদৃষ্টি, কারণে লুক্কায়িত কার্যযের উপলব্ধি, তত পরিস্ফট হয়। এ 

অবস্থায় জড় চাঞ্চল্যজ ভ্রান্ত সুখ-মরীচিকায় স্থখ-জ্ঞানের হাস হয়। জড়- 
“চাঁঞ্চল্যের কুহক ক্রমে অপগত হয়। ইন্দ্রিয়স্পর্শজাত সুখে ক্রেশ-জ্ঞান 

জন্মে। এইরূপে শরীরেন্দিয়ে আসক্তির হাঁস হইয়া, শরীরাঁদিতে আত্ম- 

্রাস্তি ক্রমে শিথিল হয়। শারীরিক স্বাস্থ্য, যৌবন, ৫সীন্দর্ধা, জড়-স্বাধী- 
'নতাদির অনিত্যতা। ও সঙ্কীর্ণতাহেতু তদাত্মক স্থখে অনিচ্ছ! জন্মে । প্রবৃ- 

ভিজ (অনিত্য কর্মফলের অন্তনিহিত ভবিষ্যৎ অবসাদাদ্ির উপলব্ধি- 

সহকারে, সে অনিত্য ক্ণিক সুখের উপর বিভৃষ্ণ! 
দিন দিন প্রগাঢ় হয়। কর্খবাসনা প্রবৃত্তি-শোত 
পরিত্যাঁগে নিবুত্তি-আোত অবলম্ধনে প্রবাহিত হয়, 

অস্ত ্রির আধিক্যহেতু চিন্ত-শুদ্ধি, প্রকৃত সুখ ও প্রত জ্ঞানের কারণ 

বলিয়া, বাসনার বিষয় হর। ক্ষিপ্তাবস্থায় যেরূপ চিত্তের ভামসিক মৃঢ়- 

ভাবের উপর অনাসক্কি জন্বিয়া, নৈসর্ণিক নিয়মে 

০ 2৮০৯ সেই 'ভাব-ধ্বংসকারী চাঞ্চল্যের উপর আমাদিগের 
জনের ভেদ । আসক্তি জন্মে এবং আমাদিগের বাসনাশ্রোত 

সবেগে গুবুর্ভি-মার্গে প্রবাহিত হয়, এখন আবার 
তন্প চিন্তের স্থুল মোহভা'ব অপন্ফত হওয়ার, চাঞ্চল্যের তৃষ্জার উপরু 
আমাদিগের*আসক্কি কমিরা বায়, স্তির প্রকাশাত্মক চিত্তের সাত্বিক 

প্রসন্নভাবের তৃপ্তির উপর আসক্তি জন্মে। ক্রমে বাসনা-শোত, প্রবৃত্তি 

অপেক্ষা নিবৃত্তিমার্গে অধিকতর বেগরান্ হয় । স্থল-শারীরিক সখ হইতে 
মানপিক মুখ, ব্যষ্টি-ব্ষিয়জ সুখ হইতে সমষ্টি-বিষয়জ ও বিশুদ্ধ'ভাবজ 

কথ, অধিকতর স্তাতী বলিয়া, সেই স্থখের আসক্তি বৃদ্ধি হয়। 

এখনও মানব কর্মমাসক্তির হস্ত হইতে পূর্ণমুক্ত নহেন। এতকাল 

কর্থবাসন।র শ্বেত 

পরিবর্তন ও তত্ফল। 



প্রবৃতিজ-ও নিবৃত্তিজ বর্ধ। ১২৫ 

প্রবৃত্তিজ-কর্মের দ্বারা তিনি যে জড়শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, সে শক্তি 

মিরা রর অন্তঃকরণ আকারে এখনও তাহার আত্ম-প্রকা- 

আত্মদশা নহেন। শের আবরক ও সঙ্কোচক। প্রবৃত্তিজ চাঞ্চল্য-" 

এখনও তিনিকম্মী। গুণে সে জড়-শক্তির জড়-স্থৌল্যমাত্র অপগত ॥ 

হৃপ্পভাবে ইহা এখনও তাহাতে বিগ্ধমান। শক্তির স্থুলত্ব অপগত, 
হওয়ার, এখন তাহার স্ুল-শরীরে আত্মাসক্তির হ্রাস হইয়াছে বটে» 

কিন্তু অন্তঃকরণে আত্মন্জান তাহার এখনও বিগ্কমান। এখন 

তিনি স্ুক্দর্শা হইলেও, প্রকৃত আত্মদর্শী নহেন। , আত্মধর্থে 
তাহার আসক্তি বৃদ্ধি হইলেও, প্রকৃত আত্মজ্ঞান এখনও তাহার পক্ষে, 
একরূপ বিশ্বাস । কাজেই সে বিশ্বাস ছূর্বল হইলে, এখনও তিনি 

জড়াত্মবাদী। যেকাল পর্য্যন্ত তিনি জড়-শক্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ, 
করিতে না পারিবেন, সে কালপর্যন্ত তাহার আত্মলাভ অসন্তব | 

কাজেই জড়-শক্তি ক্ষয়ের চেষ্টা এখনও তাহার কর্তব্য । বিরুদ্ধ শক্তির, 

গ্রয়োগই শক্তি-ক্ষয়ের একমাত্র উপায়। শক্তি-প্রয়োগ শঞ্িপরি- 

চালনের নামান্তর ; এবং যাহ। শক্তি-পরিচালন তাহাই কর্ম। কাজেই 

এখন9 তিনি কর্্সী। তবে তিনি এখন প্রবৃত্তিজ-কন্মী নহেন, 
নিবৃত্তিজ-কন্মী (8 ১৬৯)। জড়-প্রকাশে (বহি- 

ভাবে ) স্থথ-জ্ঞানজন্ত জড়াসক্তি, সেই আসক্তি- 

পাদক্য। | মূলক কন্দ্দর নাম প্রবৃভিজ কন্ম। তাহার 

ফণ জড়-শন্তি সংগ্রহ, সঞ্চর। আইু-প্রকাশে 

(অন্তভ'বে) সুখ-জ্ঞান হইতে আত্ম-প্রকাশে আসক্তি। সে আসন্কিজ 

কম্মের নাম নিবৃত্তিজ কন্মা। তাহার ফল আত্ম-প্রকাশাবরোধক 

জড়শক্তির ক্ষয়। আল্মাতিত জড় শক্তি এখন সুক্ষ বলিরা, মানবে 

আত্ম-প্রকাশের আধিক্য। কাজেই তাহার বাসনার এখন প্রবৃভি- 

মোত অপেক্ষা নিবুত্তি-শ্রোত প্রবলতর । এইরূপে যে নৈসগিক 

প্রবৃত্তি ও নিবুতিঙগ 



১২৬ আত্ম-বিজ্ঞীম- | 

নিযম-প্রসাদে তিনি পূর্বে প্রবৃত্তি কর্ণে সুখ-জ্ঞান করিয়! ক্ষিগুতা- 
“বলে মৃঢ়াবস্থার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, সেই নিয়ম-প্রসাদে 
এএখন তাহার নিবৃত্তিজ-করন্ম্ে স্থখ-জ্ঞান। তাহাই তাহার বাসনার 

বিষয়। সে বাসনা চরিতার্থতারও কাধ্যক্ষেত্র সংসার বিধায়, এখনও 

'তিনি সংসারী। তবে পুর্বে যেরূপ জড়-শরীরে আত্মনবোধ জন্য 
স্বার্পরতাই তাহার কার্ষের প্রধান প্রবর্তক 

ছিল, এখন আত্ম-প্রকাশের আধিক্যে পরার্থ- 

ৃঁ পরতা তদ্রপ তাহার কর্মের প্রধান প্রবর্তক । 

'জ্ঞান, প্রেম ও কর্তব্য-পরায়ণতায় তাহার আসক্তির আধিক্য। স্থার্থ- 
পরতাত্মক মলিন বাসনায় ক্রেশ-জ্ঞান, বিশুদ্ধ-বাসনায় আসক্তি । সর্ধ- 

প্রকারি সঙ্কোচভাবে হেয় ও উদ্ারভাবে উপাদেয়, জ্ঞান। লোভ, 'মোহ, 
অহঙ্কার, আধিপত্য, অভিমান, দস্ত, দর্প, মদ, মান, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, 

ক্রুরতা, ক্রোধ, পারুষ্য, পরনিন্দা, হিংসা, দ্বেষ, কৃতদ্রতাদ্দি,_-কামজ- 

প্রবৃত্তির উপর আসক্তি কমিয়া, অলোভ, প্রেম, সৌহগ্ঠ, সরলতা, 
শম, দম, তিতিক্ষা, প্রপন্নতা, অচাপলা, বিনয়, কৃতজ্ঞতা, দয়, দান, 

ত্যাগ, উদারতা, তেজ, বল, বীর্য, ক্ষমা, ধৈধ্য, স্থ্র্য, সত্য, 

শ্রদ্ধা, ভক্তি, শৌচ, তন্বান্ুধালনাদি,_বিশুদ্ধ-বাসনার উপর তাহার 

আসক্তির বুদ্ধি । 

এইরূপে ক্রমে মনের সুখের উপর শারীরিক ভোগাপেক্ষা আসক্তির 

আধিক্য উজন্মিরা, সেই সুখ্শান্তি সাধনজগ্ভ পরম্পরা সঙ্ধন্ধে স্থল 

শরীরে গ্ররোজন বোধ জন্মে; এবং সবল শরীর 

হইতে আত্মন্্রান অপহ্যত হইয়া, মনের অস্তিত্বে 

প্রত্যয় ও মনে আতম্মজ্ঞান জন্মে। এই ভাবের 

'বুদ্ধিসহকারে মনের স্কুপ্তির বত আধিক্য জন্মে, স্থুল শরীরের সহিত 

তাহার নিত্য সন্বন্ধের প্রত্যয় তত হ্রাস হয়। ক্রমে স্কুল শরীর ত্যাগে, 

এখন ম!নব পরা্থ- 
পর-সংসারী । 

মনে আত্মজ্ঞান),ননের 

নতাকহ (বখাস। 



বিক্ষিগাবন্থা। বিদ্বীস ও ধর্প। ১২৭ 

মনের অস্তিত্ব, মনের কাধ্য-করণ-সামর্থ্য সম্ভবপর বোধ জন্মে। কাজেই 
পুর্ববে ধখন মনের পৃথক অস্তিত্ব আদৌ উপলব্ধির অতীত ছিল, তখন 
মৃত্যুর পর ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে সার উইলিয়ম্ ক্রুক্স প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক 
বা বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য প্রদান করিলে, বা আপনি বিশ্বাসের কারণ 

পাইলেও জ্ঞানের সঙ্ষোচজন্য বিশ্বীসের অযোগ্য বলিয়া বোধ হইত, 

এখন আর তদ্রপ বোধ হয় না। ৃ্ 

মানবের বিশ্বাস প্রত্যয়ের অনুগামী ; এবং প্রত্যয় বিষয়-জ্ঞান-জন্ত | 

কাজেই বিষয়-জ্ঞানের উন্নতিঅবনতির সহিত বিশ্বাসের9 হাস-বৃদ্ধি। 
বিশ্বাসের সহিত শ্রদ্ধারও সম্বন্ধ। এই জন্য বক্তার উপর শ্রদ্ধার আধিক্য 

থাকিলে, তাহার বাক্যের উপর বিশ্বাস সহজ 

এ ৮৯৪ হয়। শ্রদ্ধা আবার ভক্তি ও ভালবাসার অনুগামী 
সম্বন্ধ । প্রত্যয়ের এবং স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবের বিরোধী । কাজেই 

৯ ৩০ যে ব্যক্তির স্বভাবে ভক্তিভালবাসা অপেক্ষা 
ৰা স্বতন্ত্র স্বাধীনভাব প্রবল, সে বাক্তির বিশ্বাস শ্রদ্ধা 

অপেক্ষা প্রতায়েরই অধিকতর অনুগামী । এই কারণে স্থল শরীরে আত্ম- 

লোধকালে মানবের শাস্ত্র, গুরু. মহাজনে শ্রদ্ধা ভক্তির আধিক্য না 

থাকিলে, ঈশ্বরে ও ধর্মে বিশ্বাস অসম্ভব । 
চৈতন্যের বিকাশহেতু মানবের এ অবস্থায় পরকালের ও জড়া- 

তীত আত্মার উপর বিশ্বাস জন্মে ও বিবেকের উদয় হয়। )এখন আর 

তাহার ধর্শচচ্চা ,ক্ষিপ্তাবস্থার ন্যায় লোকদেখা- 

নের, লোকের নিকট সুখ্যাতি পাইবার জন্য, ব৷ 

অদ্ধ বা অন্ধ বিশ্বাস বলে, নহে । এখসন ইহাতে তাহার প্রকৃত সুখজ্ঞান, 

প্রকৃত বিশ্বাস। এখনই সাংসারিক অর্থে মানবের ধর্ম-জীবন (3000181- 

1) এখনই তিনি প্রকৃত ধার্্িক-সংসারী। তবে এ অবস্থার 

প্রথম দশায় তাহার ধর্ম-প্রবৃত্তি, স্বার্থপরতাত্মক,_-হয় এ্রহিক, না৷ হয় 

'এখন প্রকৃত ধন্ম-বিশ্বাস। 



১২৮ আত্ম বিজ্ঞান। 

পারলৌকিক, ভোগজ স্বার্থজন্ত। ক্রমে চিত্ত যত নির্মল হয়, এ 
স্বার্পরতাও তত অপগত হয়। [ত্তগত জড়তা- 

কাজ জন্যই জীব-চৈতন্তের যাবতীয় অন্ুদারতা । ইহাই 
জড়ধন্ব। তাহার পাঁরচ্ছিন্ন অহংভাবের প্রত উৎপাদক । 

এই অহঙ্কারজন্ই তাহার সর্ধ আত্ম-পর-ভেদ 

জ্ঞান, সর্ব স্বার্থপরতা । শরীরে অহংজ্ঞানজন্ত তাহার শারীরিক 

ভোগেচ্ছা ; এবং ভোগেচ্ছাজন্ত সর্ব স্বার্থপরত। | স্থার্থপরত।, ভোগেচ্ছা 

ও অহংজ্ঞান,২- ইহারা পরস্পর পরস্পরের পরিবদ্ধক ও পরিরক্ষক। ইহার! 
সততই“আত্মার বদ্ধত্বের কারণ। ইহার! জড়-ধর্দের নামাস্তব। জাবে প্রেম 

(19৮0 ৮) 401187050১0) সহান্ভতির উৎ২- 

পাদক, স্বার্থভাবের ( ২৫11411)৮608২৮ ) অভিভব- 

কারক, পরার্থপর, উদার | উদার তার বৃদ্ধিহক।রে, জীবে প্রেম,নি-স্বার্থ- 

তার (41515) 05051917555) ও ক্রমে, নার্ধিশেষ একা ম্্রকতার,নির্বিশেষ 

আত্মপ্রেমের, উৎপাদক বালয়।,__-এ প্রেম মুণ্ডির হেতু । এই কারণে এ 

প্রেমকে আত্ম-ধন্্ম বলে। এখন 15গ্তে চেতগ্তের প্রক'শে আত্মধন্ম সগ্র- 

কাশ। মানব ঘর্দ এখন সেই ধম্মের উপর লক্ষ্য করেন, সেই ধান্মের 

বুদ্ধির জন্ঠ পচেষ্ট হন, তবে তাহার চিত্ত আরও 

স্বচ্ছ হরর এবং আামআ-ধান্মের উপর ঠাহার আনন্ি 

ক্রুদেই বুদ্ধি পায়। ক্রমোননত পাভেচ্ছু ব্যক্তির 

প্রেম আত্মধশ্ম 

নিঃন্বার্থতাই প্রকৃত 
ধন্মু। 

পক্ষে ইহাই" কর্তব্য। ই হহাপ ধ। লি [থ-ভ্তানেন ক্রন-্ষর এবং উদার নত 

ও নির্বিশেব সহাগ্ ছঁতির ক্রণ-বুদ্ধি হর। এহরূগে যখন সগাঙ্থইতি 

প্রবণ হর ও শ্বার্থভাব ছুর্দল হর, তখন এঙিকের কথ। দুরে থাকুক, 

অন্যের [হতার্থে মানব ক্রমে পারত্রিক স্বণসুখও পরিত্যাগ কারতে 

উতৎ্ন্নক হন। '৭ইরূপে গ্রমে তিনি প্রকৃত নিশ্বার্থভাব (01317) 6708- 

68070155 ) লাভ করেন । ানঃস্বার্থতাই বথাথ ধস (50018116001 



নিঃস্বার্থতা পরম ধর্ম । ১২৯ 

স্বার্থজ্ঞান্ত কি পাপ বিষয়ক, কি পুণ্যবিষয়ক, কি ধরহিক, কি 
গারলৌকিক, স্থখজনাঁ, সর্ধবিষয়ে, সর্ধভাবেই, প্রকৃত উন্নতির বাধক, 
হারের আত্মায় জীবভাবের, জড়ীস্তির, পরিবর্ধক ও 

এক। নিঃস্বার্থত। পরিপোষক । সক্কীর্ণ জড়ন্বার্থভাববিশিষ্ট মহা৷ পুণ্য'ও 
ভড়ধর্্ বিনাশক। ভোগাত্মক ও মনিত্য। যাহা স্বার্থজন্ত তাহাই 
আক্মধম্ম নিত্য। ঁ 

জড়াত্মক, জড়াহস্তাবের বদ্ধক, তাহাই কাম। 

কান ভালবিষয়ক হউক, আর মন্দবিষয়ক হউক, আদানাত্মক হউক, 
আর প্রদানাত্মক হউক, সর্বত্রই কাম, সর্বত্রই জড়ভোগ্য, সর্বত্রই নীচ- 

লৌফিক,অনিত্য | এ ভাবে মানব পুণ্যার্থে তাভার সর্বস্ম ত্যাগকপ্রিরাও 

নি'তা ফল লাভ করিবেন না। অগচ নিএন্বার্থভাবে সামান্ত ত্যাগ ফলও 

[নভা নিঃস্বার্থ দানাদি, নিঃম্বার্থ প্রেম ও জ্ঞানালোচনা) ্বার্থভাব 

বনাশের কারণ বলিয়াই তত. (10681) 810811৮ ) আম্মোন্নতি- 

সাদক। কাজেই সর্পফলকামনাবিরভিত দানাদি মহৎ। প্রহিকব 

সার্ক স্বার্থ উদ্দিষ্ট দানাদি উচ্চ শ্রেণীর কাম ভিন্ন নহে । নিঃস্বার্থতা 

গাঃএর ফল শুদ্ধ পারলৌকিক নহে, ইভপর উভয় লৌকিক ও নিতা। 
নিব নির্বিশেষ সহান্রভূতিজন্ত কর্তবাকম্্ুত চিত্তগত জড়তার 

গ্রকু5 ক্ষয়কারক, আম্ম-প্রকাশের প্রকৃত পরিবদ্ধক। এই কারণে 
ন2ভাগতে নিঃন্বার্থতার এত অধিক প্রশংনা (88 ১৯৭--১৯৯ 
9 দেগ্ন)। নিঃস্বার্থ ত্যাগ,কন্তবা কন, স্বাথ দৃষ্টি বিরহিত প্রেম, সহান- 

ইতি আদি বলে মানব বে অতি উচ্চলোকু লাভ করেন, স্বার্থযুক্ত মহা- 
পণাপান্ও সে লোকের অধিকারী নহেন। নিঃস্বার্থতাই প্রকৃত 

আত্মতৃপ্তির প্রকাশক । ইহাই প্রকৃত শাস্তি। 

রর অতএব নিঃন্বা্থভাই প্রকৃত ধন (1901:116))। 
এই ধর্ম এবং ততংফলক স্বরূপ নির্বিশেষ 

আস্মজ্ঞান, আত্মানন্দ, লাভই তন্বতঃ দানাদি সমস্ত ত্যাগাত্মক কর্ধের 



১৩০ আত্ম বিজ্ঞান । 

প্রকৃত ও মুগ উদ্দেশ্ত | এই ধর্ম উপার্জন বলেই, চিত্তের সব্ব 
জড়তা, সর্ধ চাঞ্চলা, অপগত হয়, চিত্ত স্থির প্রশীস্ত ও শ্বচ্ছভাব লাভ 

করে। এই রূপে চিন্ত তাহার স্বীয় জড়ধর্্ম পরিত্যাগে ক্রমে বিশুদ্ধ ও 

আত্মপ্রকাশের দোগ্য হইরা একাগ্র পরিণাম লাভ করে। চিত্ত যত 

বিশুদ্ধ হয়, মানব তত ভত্বজ্ঞান লীভের অধিকারী হয়, তত্বজ্ঞানে তত 

তাহার আসক্তি ভন্মে। আন্মপ্রকাশের প্রাৰবলো মানবের এখন আম্মা- 

নআ্মবিবেকের উদর হয়, শরীরাদিতে শরীর জ্ঞান, নির্ব্বিশেষ আকার 

আত্মজ্ঞান জলে । কাজেই মানব এখন সেই আত্মারই সেবক,শরীরাদি 
এখন“তাহার নিকট ভাহার সেই সেবার সহার মাত্র । 

শরীরে আন্মন্রান নষ্ট ভইরা, শরীর জ্ঞানের উতপন্তি ভ য়ায়, 

এবারে শাহ ন,০. - শরীরীর প্রয়োজনের তুলনায় শরীরের প্রয়োজনে 
শভ হইয়া শর রজ্ঞা- তুচ্ছতা এবং শরীরীর আনন্দেই আনন্দজ্ঞান 
নোদয়ও তৎফুল। শরীরের ভোগে অনাঘক্তি, শরীরীর ওুকোজল 

জন্যই শরীরে প্রয়োজন ভ্ঞান, জন্মে । ক্রমে জ্ঞান বিবেকমুখী হয় । 
০21 

৬ ২ নি চির ৪7 
চতগ্া সভতই জাবান, সততই হ্ৃতন্ধ । চৈতন্য জড়পদার্থের 22 

দি রি ও ৪১০০. ধু সি পা ০ ২. ১ তত 8... ০০ পুরী 

প্ন্। ব হতবাক পণ্ছ2া।লত নাহ 7 হাহা আপিন ডিজিজ, 

[নন্দন্ঞানের বিরুদ্ধে জড়শক্তির কথ? দ পু টে ২ বে ৪1 

নদ সহিত একত্ব ভ্রান্তিজন্ট, সে, শক্তির সেবায় চৈতন্যের আননদচ্ঞান 

বলিরাই, চৈতন্য জড়াক্ত 1 কাজেই চৈগন্যের স্বীয় স্বভাব বত সপ্াকাশ, 

যত বৃদ্ধি পার, নে ভ্রাপ্তিদ আসি তত অপগভ হর। চৈতন্তের শ্বান্তা- 
বিক উদারতা, 5ভ নপ্রকাশ হর । জডানক্তির স্থুলপ্রকাঁশ নানাবের 

স্থল শ্রার, বুদ্ধ প্রকাশ তাহার অন্তঃকরণ | ? 
শ বর ৮: ০০ তত শি পপি আপ পর ৮০০৭ ভর ৭ পট সপ ৭ ও রর 

£% বেকাস্তুরশন ২৩ ৩৭1 1 1)0117501) 5 10761001)11)৮5 8 1210, দেখুন । 



বিক্ষিগত হইতে একাগ্রাবস্থা | ১৩১ 

বিগ্ষিপ্তাবস্থা মানবটৈতন্যের একটা বিষ্মাবস্থা । এখন জড় সন্কীর্ণত। 
ও তদাত্মক দেশকালবস্পরিচ্ছেদের উপর মানবের অনাসক্তি জন্ত 

তিনি সর্ব বিষরেই অনন্তের পক্ষপাতী । এই 
কারণে ভাবী অবসাদ ও ঢঃখাল্সক অনিত্য ইন্দ্রিয় 

চরিতার্থতাজাত জড় সংস্কার স্থখ ভাভার নিকট 

এখন আকঞ্চিবকর জুখন্বপের শ্যার তুক্ছ। কাজেই এই অবস্থায় 
সেই স্থখ-মরীচিকার'্প্ররুত স্বন্ূপ অবগত হইবার পর, ভদপেক্ষা স্থায়ি- 

বি:ক্ষশ্র!বস্থয় 

জীবন নৈর।্রা। 

তল অগ্তন্থথের উপর লক্ষ্য না পড়িলে' মানবকে অসহনীয় নৈরান্তে 
রর উ 

নিপতিত ভইভে হয়। জ্ঞান আনন্দই মানবের একমাত্র সন্ঘল, একমাত্র 
অভীষ্ট । তাভার উন্দেগ্তেই মানন এই অনীম সংসার ক্লেশে অক্রিষ্ট 

2. নী 2 ণ গানন্দকেও ঘদি ভাহ'র লান্ত 'গ্রকাশপন্ ল্য সত 
এ ০12 টা সপ ডি জপ টি ও নিন রহ রই 

পিতত ভয় «, তবে তিনি ঘভই কর্তব্যপরায়ণ। তিক্ত মুহঘত-চিন্ 
রঃ র্ ই অরিন নাত 4 অ+ এহন এত বরের 

*৩৬ন শা কন) তাভাতক অবশ্তাহ ববন ান্ততে হশিপতিত হইতে 

2 শে া। 

বত তাহ রঃ টি 
9) এক্ষগ্াবস্থার মানবের ভন্্ঞানাসক্তি ভ্রনে বন্ধ হইত 

“ল১সরিতেব ৪ বভিঃপ্রবাভ ক্রমে কমির অন্তঃপ্রবাহ বগ্িত ভয় ॥ এই 

রূপে ক্রমে ভাহার বিষয়াস্তি তান হুট, তত্ব 
415 অবস্ু। । চি তি... নৃষ্ধি ৮১, ক এর সির ০ 

ভোনাম।্ত বুদ্ধ জুহতে পাকে এলং গত জড় 

অস্থির ভাব পরিত্যাগে, স্থির স্বচ্ছ একাগ্রভাব ধারণ করে! এই ভাবের 

ক্রনবৃদ্ধিহকারে চিন্ত ক্রমেই সংঘন্ত ও জীবের আরভ্তাধীন হয়। 

1)01স0) ২ 2 71, 151,101), 10418 ১০10০7)0৩)1)007-8150 

])1)811:5 01 10৮0, 

1:901)1)67)1)0115 11003 11150 (১1 14110. 



১৩২ আত্ম-বিজ্ঞান। 

বাসনার ক্রম ক্ষয়ে তাহার পূর্ব-সঞ্চিত সংস্কারজাত স্বাতন্ত্যভাঁব ক্রমেই 

অপগত হয়, কাজেই আত্মপ্রকাশ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থাকে 

চিত্তের একাগ্র অবস্থা বলে (২৭) । এ অবস্থায় জ্ঞানানন্দ ইচ্ছা আরও 

নির্রিশেষ ভাবে মানবের নিকট সপ্রকাঁশ হয়। 

(২৭) এক জন্মেমানবের এই সমস্ত ভুমি বিচরণ,বাসনার এই সমস্ত পন্নিবন্তুন, 

অসস্তব। বৈদা্ন্তক বলেন তহার জন্য এক জাবের শত শত জন্মর আবগ্তক 

বৈদাস্তিক জ'বের বভ জন্ম স্বীক!র করেন । আমি এ জন্মে কম্মদ্বারা পাপ পুণা।শ্রক 

যে বাসনা, ফযেঁনংস্কর, সংগ্রহ করিলাম, সবল শরীর নাশাস্তে আমার সহিত ততলমন্তের 

সম্বন্ধ অবসান হইবে, আমার ৪ শেষ হইবে এবং ১ হদনুবূপ বাসনা ও সং 

সৃষ্টি হইয়া ততদহ নূতন জীবের উৎপত্তি হইবে, এবং ক্রমোন্নতির যেম্সে ভু 

অ:মার আরোহণের অবশিষ্ট ছিল, দেহ নৃতন জব তৎসমন্ত আরোহণ করিবে, 

এইরূপ কৃতকন্জের ন'শ ও অকৃতের উদ্গান বৈদান্তিকের মতে স্বভ।বের নিয়ম বিপদ্দ | 

আমার শুভাঞ্চভ কঞ্ষের ফল আমি না ভোগ করিয়া অন্য নৃতন এক জীব ভোণ 

করিবে, জগত দুষ্ট উশ্বরের বেকপ সবব্জ্ঞতা। সব্বশক্তিমত্তী ও সুবিচারের পরি 

পাওয়া যায়, এ অনুমান তদনুরূপ বোধ হয়না। বৈদান্তিক বলেন জীব আনা 

প্রাচীন কর্ন তাহার জন্মের কারণ । পূর্ব কর্মাজত বংঙ্কারণক্তি বলে জানব 

নৃতন সুঙ্গ্র ও তৎপর স্ুল শরীর গঠিত হইয়া সেই একই জীবের পুনর্জন্ম ও মামুন্ডি 

স।বনতি ক্রমোন্তি হয় এবং (সূ স্বয়ংত তাহ।র ম্বকৃত কন্টফল ভোগ করে। এ 

ক!রণে কোন্ ব্যক্তির অন্তুকরণ কিরূপ উন্নত, শৈশবাবস্থায়ই তাহার আপ, 

পরিচয় পাও্য়াঁযায়। জন্মমাত্র শিক্ষার কোন স্থবিধা পাইবার পুরেনেই স্তন্যপাঠী 

মানৰ শিশু ও পশ্মশব'কর যেস্তুন্থ, পানের চেষ্টা এবং অদ্ধ প্রহ্থহে বানরশাবকে? 

যে বৃক্ষ শাখা! অবলম্বন মাত গত টে পূর্ণমুদ্ডি,--এই সমস্ত পূর্ন জন্ম নফিত সংক্ক" 

(রর পরিচয় । জবন্গভাব পথ্যাতলোচন। করিলে তাহাতে পূর্ব জন্স।ন্জিত সু কএও 

একবূপ আরও অনেক উদাহরণ পাহ:ব। 

পূর্বব কশ্মাজাত সংস্কার ও বাসন। শক্তির নম স্বভাব। যেৰাক্তির খবন শরার 

লইয়! জন্ম, তাহার পক্ষে নে জন্মে দীর্ঘ শরীর প্রপ্তি যেরূপ অসম্ভব, জম্মক।লীয় পূব 

জন্মার্টিত অস্তণকরণ-রূপ স্বভাবের আত্যন্তিক পরিবর্তনও সে জন্মে তত্জপ অনস্তব। 



বিক্ষিপ্তীবস্থায় চিন্তগুণের পরিবর্তন । ১৩৩ 

বিক্ষিপ্তাবস্থায় চৈতন্তপ্রকাশের আধিক্যে চৈতন্যধর্দে জীবের 

আসক্তিআধিক্য এবং শারীরিক সন্কীর্ণ স্বার্থ-পরতায় আসক্তির হাঁস। 

নিঃস্বার্থতা (0151))667-6869917998 ) চৈতন্টের 

ধর্ম বলিয়! নিঃস্বার্থতাই 'অধিক প্রিয় । উদ্দে- 
হ্যাম্তর (7010৮৮০) সাধন ব্যতীতও জ্ঞান 

আনন্দ ইচ্ছা এখন অনেক সময়ে স্বতঃই  (6৮৪1)306150071601)৮,-- 

7 211) প্রিয়। * ্বার্থ-প্রবৃত্তিন্ভে (107556] 1097586) এখন 
একরূপ হেয় ও নিঃস্বার্থতায় (17705])175 5106] 1106709 ) উপাদেয় 

্ঞান। উদারতা, সহানুভূতি, পরছুঃখমোচন, দান 'আদিতেই সীঁস্তোষ- 

জ্ঞানের আধিকা। এখন চিত্তের গুণ-ধম্ম পরিবর্তনের প্রারস্ত মাত্র । 

চাঞ্চলা গুণে চিত্তগত স্তব্ধ তমোভাব কুঙ্্ীকৃত ও সঞ্চালিত বলিয়া 
এখন ন চিত্তে স্ত সন্ত্ভাবের কিয়ংপরিমাণ আবির্ভাব এবং তদাশ্রিত চৈতন্যের 

লহ] । তবে তমোৌভাব এখনও সঞ্চালিত মাত্র । কাজেই এখন চিন্তে 

সাভ্িক্ভাবের যে উদয়, সে উদয় সাময়িক। চঞ্চল খণ্ভীকৃত মেঘরাশি 

পরষ্বস্টিত কুর্যযকিরণের ভ্যায় কখন সপ্রকাশ, কখন অপ্রকাশ। যখন 

দসকাশ, ভখন মানব নিঃন্বাথ, সমষ্টি-পন্মী, সমষ্টি-সংসারী, বিবেকা- 
পক্ত, তস্বানুসন্ধি স্থ । নখন অপ্রকাশ, তথন পুনরান্স স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণ 

নাষ্টি-ধন্মী, বাষ্টি-সংসারী। কিন্ত পুর্বাপেঙ্গী তমোভাব অনেক সুঙ্দীককত 
সস শত শি শি ০৬ শা শি চে এ চে ০০ শি 

বিক্ষিপ্তাবস্থায় চৈত- 

হাসক্তডি ও তৎকফল। 

স“গরাজ্মক্ জৈব স্বভাব যখন বিনা শিক্ষায়ও জন্দম/ত্র দপ্রকাঁশ হয় এবং আমরণ 

খাকয়া যায়, সে শ্বতাব যখন নিত পরিবর্তনশীল কুল শরীর পেশীতে অনুন্যত বলিয়া! 
বোধ হয় না, অন্তঃএকরণরূপে আত্মার সহিতই যখন হাহ!র বেশী সম্বন্ধ, তখন ফুল 

শরীরের সাহত জীবের সম্বদ্ধের অবনাে, সে ঙগভাবের, সে অস্তকরণের, সহিত ও 
তাহার সম্বন্ধের শেষ, বলিয়। অনুমান অনসঙ্গত। অনাত্সে আজজ্জানবূপ অবিদ। 

সংস্থারের সহিত আম্মার যহকাল সম্বন্ধ. ততকাল তাহার জীবতের স্থিতি । বেদান্ত 
বলেন ননির্ববাণমুক্তির পূর্বে সে সম্বন্ধের অবমান অনস্ভব | নির্ববাণমুক্তি অতি ছুল্ল'ভ। 



১৩৪ আত্ম-বিজ্ঞান। 

বলির! বাষ্টি-স্বার্থে (1)7155641 11068) আর পুর্বের স্তায় আত্মজ্ঞান 

নাই। আত্মজ্ঞানই সন্তোষের কারণ। কাঁজেই এখন আর বাষ্টিস্বাথে 

বা স্থল শারীরিক প্রয়োজন সাধনে পুর্বের স্ায় সন্তোষ জ্ঞান বা আসক্তি 
নাই। এইরূপে এখন স্কুল শরীর ও তজ্জাত স্থার্থজ্ঞান মানবের সন্ত 

ষের আশ্রয়তু হইতে ভষ্ট হওয়ায়, সাস্তাষের অন্ত কোন প্রক্কত আশ্রয়ের 

অনুসন্ধানে মানব এখন সচেষ্ট । এই কারণে এখনই (স প্রকৃত 

তত্বানুসন্ধিৎভ্ত । এ অবস্থা মানবোনতির একটা ব্িম পরধিবর্তীনবস্থ 

(0:55 )। বে ভ্রান্তিভন্ত শারীতিক স্থাখেও 
এখদ মানাবাাতধ রী রি আশ্রয়ে দানব এতকাল সংসার শরঙ্গে সম্তর্ণ পরিবন্তনাবস্থ) | না রর 

রা ৮5 ৫৭ রন ৩১৫৫ করিতেছিল, এখন টচৈতগ্ের প্রকাশাধিকো দে 
ৰা. 

ভ্রান্তি শরির | কাজই সে আশ্রয় একন্ধপ অপগভ । দে আঞছে 

এখন জুখঙ্ষংন ছুত থাকুক, দিন দিন ক্লেশ জ্ঞানেরই আবিকা 1 আঞও 
নব জআান্ুপণশনে সঙ্গম তইতবনা। দে 

2০ ০৪ প্স্খী "৮ সপ - শষ আন তি নব ১৬ রঃ চটী ০৮০ সোপ এ ৪ ১৯ 

তাহার আম্সভ্রান্ত এখন বন্তমান | কাছেত পুব্বশিল্া, ভিত, 
হি এত চিন 2 এ প্রতার, গুরুচভাজ তের বাতিক আদ্ধা, বা তিন্শ্দান্থ আন্োউননীলিও ও 

্ 

টি লি ০2 টি নি দির রর 

চুল হানা সক জড়তা এ তপায়ু স্াঞ্পদত 
পক ্ের কও ॥ টি লে 

না -ঞত ০9৮7 নত ০ -৮৫৮- 
এ ৮2 আবঞগ্গ ভাস কাব পাতি । ১৯ 

নি 2০ 

করিলে চিন ত্রমেণ আরও ২ উদার 9 পরার্ঘপর ভয়, চিত্তের ঢাঞ্চজ। 

লে দেখিবে স্বার্থপরভার় ঘেদ্ধুগ 

চাঞ্চলা, ঘেহ্ুপ অশা।ন্, পরাথপরভাম সহান্তভূতিতে ও তদায্মক ধু 

পন্থায়, ভক্রপ অশান্তি নাহ ৫, 8 581) 1 অতএব এই আনক্ডি পর 

বর্ন বছে এন এ চিন্তের চাঞ্চল্য, তাহার অশান্তভাব 

ক্রমে হাস প্রাপ্ত হয়। চিত্তে চৈত্ন্ত প্রকাশ আরও সুবল হর । প্রেম, 

৫ সি টি ৩ নে ॥ নত! 1 ভা শু শি -*্ব /্ঞো 41 টি 
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কম্তবা-জ্ঞান (159119 ), কর্তব্য-পরায়ণত।, আরও সমগ্রি-ধর্দ লাভ করে 

এবং ইহাদ্িগের সহিত আম্মজ্ঞান (11151411515 8 8 242 202 ও 

সমষ্টি-ধর্্ম প্রাপ্ত হয়। ক্রমে অনুভব হয় যেন গ্রকৃত পক্ষেই আমাদিগের 

আস্মা আমাদিগের আপন আপন স্থুল শরীরাবচ্ছিন্ন নহে, বিশ্ব ব্যাপী 
(3 ৯৮৯)। অনস্ত এ অস্থভব এখন পুর্ণ জ্ঞানাত্মক নহে, পথ্াদির জ্ঞানের 
ঠায় অস্ফুট । কাজেই পূর্বের সবল আন্মজ্ৰানের (101 ৭107৮. 000$- 

(::0))1৯1188) বিরুদ্ধ ,এই নুতন সুক্ম আম্মজ্ঞান ( (1::07812071শা2] 001৮ 

২160170৭401 11001510741”) প্রকৃত কি না এন” এই নবজ্ঞাত আম্মার 

প্রক্কহ5 স্বরূপই ব। কি.__এখন এইরূপ লানাবিবরক শভ্তজ্ঞালজ্লাভের 
বাসনা জন্মে । চাঞ্চলযই চিন্তের জীবনীশক্তি। জড়ভাগুণে সে শক্তির 
জডচভ-ধর্ম, জড়ন্বাতন্ব্য এবং হদাশ্রিত টৈতন্তের জড় চাঞ্চল্য । 

গত জড়তা ও চাঞ্চল্য যত অপগত হর, 15 হিহ ম্বার জড়স্বাতত্তয 
পরিতাগ করে, ভভ স্বচ্চ। ৪ টৈভন্যের আশ্রিত, 

ভর «6১৮৭ 
রঃ চৈতগ্তপ্রকাশের নোগ্য | হদাত্রিত চৈতন্য 

সপন কা । 

তত স্ববস্লাভ কহে! গজ ৪ চৈতন্য এ 

"এর স্বভাব পরস্পর পরস্পনের বিরোধী! কাজেই ইহার একের 

টি দাশ অপাবর অপ্রকাশ, কর জঙ্ম় অপরের পরাভিব হর। 
7 

“পপ: বলেন চিন স্বাতন্ত্রোর রা বুদ্ধতে, টৈহন্ত শ্বাহন্ের পুর্ণ লোপ 

১গ্ভাশ্রিত জীবের নিশ্চল (পুর্ণভামবিক । ভড় পরিনাম, চৈতন্যের 

পু লোপ । এই রূপ আবার চৈতগবাস্ের পণ গ্রকাশে চিন্তধর্মের 

পূণ লোপ, জীবের নি নশ্চল ( পৃরস্থজ্ছ ) আন্র-্বরূপহা লাভ। পরে 

দেখবে আনন্দ উপপন্ধিহ এ সকল পরিবন্তনের ক টি [রদ এবং চিত্ত ধন্ম 

শিশ্রহাসক্তি ও চৈতন্ত-ধন্ম অনুগ্রহাসজি, এ উভর মান্ক্তি পরস্পর 

পরস্পরের সহায় । | 

মানবের তব-জ্ঞান লাভে যত আসক্ত জন্মে, তাহার চিন্ত তত জড় 



১৩৬ আত্ম-বিজ্ঞান | 

ধর্ম ও তদাশ্রিত জড় চাঞ্চল্যের হস্তহইতে বিমুক্ত হয়, চিত্তাশ্রিত 
চৈতন্য তত সপ্রকাশ হয়, তত স্থিরত্ব লাভ করে। 

চৈতন্যের এই স্থির প্রকাশ স্বভাব লাভের আধিক্য 

মানবের জড়বিষয়াসক্তির হ্রাস হয়। বন্ৃত্ু 

জড়েরই ধর্ম । জড়চাঞ্চল্যগুণেই চিত্তের মুহুমুহুঃ বৃত্তিপরিবর্তন প্রবণতা; 
এবং সেই প্রবণতাবলে, চিন্তধন্মের অধ্যাসগুণে, তদাশ্রিত চৈতন্তের 

বিষয় পরিবর্তনাক্তি। কাজেই চিত্ত যত স্থিরন্বচ্ছত্ব লাভ করিয়! 
আপন স্বাতন্ত্য ধন্ম পরিত্যাগ করে, তদাশ্রিত চৈতন্ত তত স্বীয় ধন্ম 

লাভ রূরে, চিন্ত তত চৈতন্তধন্মের আশ্রিত, চৈতন্ঠের নিযমনাধীন 

হয়। চৈতন্যের এই নিয়মন শক্তির নাম ইচ্ছা । 

এখনই চিত্ত মানব ইচ্ছার অদ্ীন। এখনই চি 
মের যোগ্য, মানবের প্রকৃত চি্তসংঘম-সামর্থা। এখন তিনি যে 

বিষয়ের তব্বজ্ঞীন লাভ করিতে চাহেন, সেই বিষয়েই স্বীয় চি সংফেঃগ 

করিতে সক্ষম হন। বিষ়ান্তর ভইতে পূর্ণ বিনিবুত্ত হইয়া» তাহার চিন 

তাহার ইচ্ছার সেই বিষয়ক বুন্ভি উৎপাদন করিয়। স্থির ভাবে দেই বুন্তির 
ক্রম পরিলোম-প্রবাহ্ প্রকাশ করিতে সক্ষম 

হয়। এই কারণে এখন তিনি মে বিষরের নাক 

স্ঞানলাভ করিতে সক্ষম *। চিত্তের একাগ্র 

পরিণামের অপর নাম সবিকল্পসমাধিপরিণাম । এ সমাধি অন্কাপ 

বলে ক্রমে চিত্ত আরও স্থির, মাও স্বচ্ছ হ্য়। ক্রমে মানবের 

নির্বিকল্প সমাধিতে আসক্তি জন্মে। এ সমাধি বলে ক্রমে চিত্তের 

তত্বজ্ঞানাসক্তি ও 
একাগ্রতা । 

চিত্ত সংযম | ইচ্ছ1। 

একাগ্রত।য় বিষয়- 

জ্ঞান।ধিক্য। 

+% 411 107178101105016517171]2011181115018101)[ 45555558115 260101111)115111101,-5511)11 

1) 50))101010177108 11010) [41110011018 501 1018 000100011৯০ ন105008115555-01)71 

8]| 011৩ 75071001011015 5011501 ১৭))1৯1105১ 010 010৯ 0016৮ 11115 ৪1] 81119 ০ 

$901)601101110)111 97) (90111 ৯ 
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পরিচ্ছেদ (বৃত্তি) উৎপাদক শক্তি অপগত হয়, চিত্ত নিবৃত্ত হয়। 

স্বচ্ছ দর্পণে দ্রষ্টা যেরূপ অবিকৃত ভাবে আপন 

সির ঠ চা মুষ্টি দেখিতে সক্ষম হন, এ চিত্তাশ্রিত মানবও 

তদ্রুপ এ বিনিবৃন্ত স্বচ্ছ চিন্তে অবিকৃতভাবে 

আপন আত্মপ্রকাশ (২৮) দেখিতে সঙ্গম হন । 

বিক্ষিগ্াবস্থায় যখন মানবের চিরাভ্যস্ত স্বার্থজ্ঞান ও শজ্জাত 

আসক্তির পরিবর্তন,হয়, অথচ চৈতন্তের জড়ন্বে সে পরিবর্তনের কারণ 

অজ্ঞাত থাকে ($ ২৪২,২৪৪), তখন যদি মানব 

9৯৪০১ অজ্ঞানতা নিবন্ধন তাহার এই স্বাভাবিক আসক্তি 

পরিবর্তন উপেক্ষা করিয়া পূর্বের স্তায় শারীরিক 

প্রয়োজনের বশবন্তী হইয়া আপনাকে সেই স্বার্থ তরঙ্গে নিক্ষেপ করেন, 

ভবে সেই অস্বাভাবিক কর্মফল স্বরূপ বিষম জীবন-নৈরাশ্ঠ (99581170907) 

ভাহাক অবশ্তই ভোগ করিতে ভয়। কন্মফল ভোগ অবশ্তন্তাবী । 

নন্দ বিষয়ে নাই, বহিঃপ্রবৃন্তি বা নিবৃন্তিতেগ নাই। আনন্দ আপন 

শ্রা্দায়, আপন উপলব্িতে, আপন চৈতন্তে বিন ০1২ 011৫- 

(১০) যেগী বলেন এখন ভিনি 'দ.ণন, যে জ্ঞানানন্দ সন্তাআ্মক চৈতন্যকে বিষয়ন্থ 

প্রদান “সই বিষখের জন্য তিনি এতকাল নংনারে উন্নত ছিলেন, যে চৈতনোর অনু- 

নন্ধঃ-ন। যাহার “সবায় তিনি আজীবন কত কেশ “ভাগ করিয়াছেন, দে চৈতনা 

প্টহারই আপন স্বরূপ, আপন শামা, ঠাহ। হইতে নিত্য অভিন্ন । একাল তিনি 

»ঞনতার (অবিদ্যার) আশ্রিত হইয়া. ভাহাকেনন। চিনিয়া, তাহাকে জ।গতিক পদার্থ 
জানে, বহির্জগৎ হইতে পাইনি চেষ্টা করিয়াছেন ও তিনি তাহ! লাভ করিতে 

মক্ষম হইয়ছেন। এখন দম'ক জানের €েবিদ্যার) আশ্রয়ে তাহাতে আত্মন্জনে। 

চষ্টা বলে, আবার তাহার আপন আস্ম।য় তাহা লাভ করিয়। সফল-প্রযত হইলেন। 

ইহাই চিত্তের নিরোধ । এ অবস্থায় ম/নব জীবশ্মুক্ত এখনই তাহার সব্ধব জ্ঞাতব্য জ্ঞাত। 
নর্বলবব্য লব্ধ, সর্ব কর্তবা কৃত। এখনই তিনি প্রকৃত কৃতকৃত্য | 



১৩৮ আত্ব-বিজ্ঞান | 

৮৮০)।  চিত্তগত অজ্ঞান সংঙ্কার ধঙ্দে আমরা বহিব্বিষয়ের সহিত 
আনন্দের সম্বন্ধ করি বলিরাই,সে বিষয়ে আনন্দ 

আনন্দ আত্মা পাই। যাহাতে আগাদিগের স্বাভাবিক প্রয়োজন 
স্বরূপ । উহা বহি- এ: দিক নু 
বিন (অভীষ্ট-্ঞান) তাহাঁতেই আমাদিগের আনন্দ জ্ঞান, 

তাহাতেই মআমাদিগের আসক্তি । ক্ষিপ্তাবস্থায় চিত্তে 

অভভচাঞ্চল্যেন্ন আধিক্য ছিল বলিয়া তখন তঙ্জাত তৃষ্ণায়ই মানবের অভীষ্ট 
জ্ঞান, মানবের আসক্তি ( আনন্দ ভ্ঞান ), ছিল। “তৃপ্তির উপর ভখন 
সী হার, দৃষ্টি3 ছিল না, তৃপ্ত্যানন্দ তিনি জানিতেনও না । ভপ্তিতে তাহার 
আ'নন্দজ্ঞানও ছিল না। চিন্ভের জড়তা ক্ুঙ্গীকত হওয়ায় বিক্ষিপ্ত 

চন বস্থায় চৈতন্যের প্রকৃত স্বভাব তীহার্ধ নিকট 
কহক পপ্রকাশ বলিয়া, জড়তুষ্চার ও ভজ্জঞাত 

স্বাথপদ্রভার এখন ভাহাগ প্রারোজনগ নাইজানন্দ 

চহ জীবন-নৈরা?গযর 

কারণ । 

সর ০2 টি পা এ শব দু 5: পীর এ নিত কাছা শি 
ভ্তান9 নাই । এখন ঘি তিন ভাভান মে স্বাভাবিত আস 

০48 22520535272 সে 2 2,:25০42525554 “252 

বর্তন উপ্ক্ষা করেন, তবে আভা সে অঙ্গাভাপিক কম্মফদ। | 
22 23 222-2 টিক রান (লন ন! (ভাগ করিবেন 2 এনপ বা্ছির জাবন-ুনবাগ্য সহজ বোনা ! 

একং তিশি ভীাহার ম্বার ভাপনে আনন্দ ন। পাইলে নে, আনন্দকে 
পে শ্থিল ৮ কু সপ কঃ স্পা ক 2 ০ সপ ৮ জীবহনর উগ্চেন্ঠ বলিতে অঙ্গীহান করিহবন, একপাও অন্থমানমঙ্গৃত | 

্ রর. ॥ পপ কথা সপ রপি৬ সস চ্ও ক ৮ শী শপ ০ হি পি ০ শি ব্য ওর নী ্রিসহকারে বের এ নি দেখাতে হর এবং বহিদ্দষ্টির 

মী? ধ্ষে -১| | ই ১১৬ 4২ রা এম রি রঃ 1 2 এ রি চা র্ ৯১ এ /্ 1 তে সুদ্ভষি সহকা'দু হর 
$ 

অন্তচ্ঞগ্ ও ভন্তরাজ্মা দেখিতে হয় এবং অস্ত 

র্ বগ্রদ্জভান্ন অন্তন্ঞানের বিশুদ্ধি জন্মে 

বহিশ্চক্ষু বেবূপ বহিজ্ঞানের দ্বারঃ অগ্তঃকরণ 

রূপ অস্তশ্গ্ু তদ্রপ অভ্তক্ঞনের দ্বার । বে অন্তঃকরণ-ন্দেত্রে 

বহিরাঁসক্তির পুর্ণাবস্থান, সে অন্তঃকরণদ্বারা অস্তাদূষ্টি অসম্ভব । আবার 



চিত্ত ও চৈতন্য ১৩ 

স্ব বহির্জগৎ দর্শনজন্ত স্থির দৃষ্টি বেরূপ আবশ্তক, সুক্ষ অন্তর্গত 

দেখিবার জন্য ইহা তদপেক্সীও অধিকতর প্রয়োজনীয় । কাজেই 
মন্তুকরণের জড়তা ও চাঞ্চলা নষ্ট হউরা, অস্তঃকরণ স্বচ্ছ ও স্তির 

ন। হইলে, অন্তদৃষ্টি অসস্তব। দ্নেভাত্মক বুত্তিদ্ধারা অন্তঃকরণ বেরূপ 
দ্র, প্রাসনন ও স্থিরপ্রশাস্ত ভাব প্রাপ্ হয়, দ্বেবাআআসক বুভ্তিদ্বারা তদ্রপ 
অপ্রসন্ন অস্থির স্তব্ধ ভাব লাভ করে। এই কারণে চিন্বের সর্বপ্রকার 
নেন ও বহিরাসক্তিআধিক্যকালে অন্তন্ষ্টি অপন্ঘব |? 

২য় পরিচ্ছেদ 

জ্ঞানানন্দ-ইচ্ছাপিসনা 

বামন্বা জৈব কাধা পর্যালোচনা করিলে দেখি নে আনন্দই জীবে 
₹৮-গন।, সব্বাসঞ্ডির মূল। আনন্দহ সকল সুখের সুপ, সকল মধুর 

মধু, সকল রসের রন! মআনন্দেই জীবের প্রক্কাত 
শান হচচি ১ । নাউ উঁমাছিও ঠা প্রনোজন | নেহ প্রন্ধোজন সাধনজন্তই ইচ্ছাবলে দরের ৬5 

শরির সহ! তাভার বাব57 হাসনা, বাবতান্ মংস্কারাসপক্তির 

টি টি হি এ 52 হস রি সি টি ০ 

উতপার্তি। দ্ংন হিহসসত সন উপলব্ধি, ভৎলমস্তের 

১. "-পণ-প্রদশক | হ 

মানন্দ জীবের সর্বাভীষ্টের, সব্বুবাননার, আন্মাস্থানীর বলিয়। 

মানন্দাতআসক ভোগবাসনাই মুডাবস্থার পর দানবোন্নতির প্রথম সোপান। 

এই বাসনার,আশ্রয়েহ অন্তঃকরণ হইতে জড়ত্বের 

চক্র উপল দশ প্রথমঙ্ষর়। ভোগহষ্ঞাদি জনই জ্ঞান আনন্দ ও 
ইচ্ছার প্রথমোপলব্ধি। মুঢ্রাবস্তায় যখন মানব জড় 

তমোগুণে পূর্ণাচ্ছন্ন, স্থল শরীরে অহংজ্ঞানজন্ত সেই শরীরের উত্তেজন।া- 



১৪০ আত্ম-বিজ্ঞান। 

জাত সামান্য অভীষ্টমাত্র দ্বারা কর্মে প্রবন্তিত, তখন জ্ঞানানন্দেচ্ছার কর্তা 

হইলেও, সে পশুর ন্যায় তাহাদিগের সত্তা উপলব্ধি করিতে অক্ষম । 
পরে ভোগতৃষ্ণার প্রসাদে জড় শরীরের প্রযো- 

০৯ রি জন সাধন ব্যতীতও সুখ বলিয়া ষে পুথক্ একটা 
ইচ্ছা হইতেজ্ঞানের। ভোগা আছে, তৎপ্রতি তাহার লক্ষা পড়ে । এই 

জর এ রূপে স্ুখেরও তদাত্মক বারি বৃদ্ধি সহকারে, 

তেই আনন্দ বলিয়া ক্রমে আবার সুখ হইতে ইচ্ছা, এবং ইচ্ছা হইতে 
তিনই পৃথক তিন জ্ঞান, তাহার চিত্তে পরিস্ফুট হইয়া জ্ঞান ইচ্ছা ৪ 

বাসুনার খিষয়! রি্রানা 
তাহার উপলব্ধির বিষয় হয় । যাহা উপলব্ধি,তাভাই 

চৈতন্ত; এবং পরে দেখিবে যে, চৈতন্ত মততই জ্ঞানানন্দসন্তাত্মক |. কাঁজেই 

উপলদ্ধি যত পরিস্ফুট হয়, তাহার স্বাভাবিক আনন্দাংশ তত সপ্রকাশ 
হয় । এই কারণে জ্ঞান ও ইচ্ছার স্যৃন্তি বৃদ্ধি সহকারে, তাহাদিগের আনন্দ. 
ভাঁব সপ্রকাশ হইয়!, তাহারা ও বাসনার (আনন্দাক্সমক তৃষ্জার) বিষয় হয়। 

ভোগ বা ভালবাসার তৃঞ্চা চরিতার্থতা আমাদিগের যেরূপ প্রিয় হন, 

জ্ঞানতৃষ্ঞা এবং সন্ভাপরিচালনান্মক ইচ্ছাতৃষ্ চরিতার্থতাও আমা- 

দিগের ভতদ্রপ প্রিয় হয়। আনন্দ, জ্ঞান, ইচ্ছা,_-এ তিনের শাভিতেহ 

'আমাদিগের আনন্দ ভন্মে। কাজেই এ তিনের স্কুপ্তিই আমাদিগের 
অভীষ্ট হয়। এ তিন অভীষ্ট অবলম্বনে আমাদিগের বাসনা ভিন 

শ্রেণীর। ভোগবাসন। আনন্দবাসনা শ্রেণীর অন্তর্গত এবং কন্মবাদন। , 

ইচ্ভাবামনা শ্রেণীর অন্যতম | 

অন্তদ্ষ্টিতৎ্পর হইলে দেখিবে বে, ভোগে জড়ত্বের আদ্দিকা 
থাকিলেও আনন্দ শ্মুত্তির পূর্ণাভাব, নাই। তুমি যে বিষয়টা ভালবাস 

তাহাই ভোমার ভোগ্য । প্রিয় বিষয়ের সঙ্গ- 

করণের নামই, সে বিষয়ের আস্বাদন বা ভোগ: 

করণ। ভুমি মিষ্টান্টটীকে আম্বাদন করিতে ভালবাস, তাহার আন্বা- 

ভোগে আনন্দ। 



আনন্দ। জড়ভোগ ও প্রেম ১৪১ 

দনে তোমার রসাত্মক তৃপ্তিলাভ হয়, বলিয়াই তুমি সেটা আস্বাদন 
কর। অতএব এই ভালবাসা 'ও তল্লাভজনিত তৃপ্তিই বখন আনন্দ, 

তখন ভোগদ্বারা যে আনন্দ-ক্ষর্তিলাভ হয়, এ কথা অস্বীকা্য নহে। 

চিন্তাশীল হইলে দেখিবে যে, এই আনন্দ-ক্ষ,রভিলাভজন্তই তোমার 
বাবতীয় ভোগবাসনা | আননা-স্কুর্ভিলাভই এ বাসনার একমাত্র অভীষ্ট। 

দুল শরীরে তোমার আম্মবোধভন্তই জদ্ড়ভোগে তোমার আনন্ব- 
প্ভি। তুমি পূর্বে দেখিয়াছ যে ভক্ষণদ্বার। মিষ্টান্নটার সহিত তোমার 
গল শরীরের যে প্রাকৃতিক মিলন, সে মিলন তোমার সহিত নহে। 

তামার নভিত হহার যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ এই আনন্দদ্বারা। ? 

ঠবে এ ভোগাটী জড়, তোমার আপন জড়শবীরের উত্তেজনা, 

প্ররোজন, জন্যই ইহার সহিত তোমার সম্বন্ধ । জড় পদার্থের আত্ম- 

প্রকাশ নাহ, সুখছুথন্ঞান9 মাই। কাজেই 

কা এইরূপ পদার্থের উপর আসক্তিদ্বারা তোমার 
জন্ম। বাসনাগত জড়শক্তির, শারীরিক ভোগতৃষ্তার, 

এবং তজ্জাত স্বার্পরতাদি জড়ম্বমভাবের বৃদ্ধি হয়। 

কমু এরূপ জড়বিষরকে আশ্রর না করিয়া তোমার ভালবাসা ঘখন অন্ত 

মানবকে অবলন্থন করে, তখন সে ভালবাসার 

ডিন বৃদ্ধিতে সেই মানবের সুখেই তোমার স্ুখজ্ঞান 
৮ এবং তাহার স্বাথনাধনেই তোনার * স্বাথজ্ঞান 

জন্মে । কাজেই এব্নপ ভালবাসাদ্বারা তামার স্বার্থপরতা স্বীয় সঙ্কীর্ণ 

ভাব পরিত্যাগে, উদার পরার্থপরভায় পরিণত হয়। প্রগাঢ় ভালবাসার 

এরূপ নিঃস্বার্থ উদার পরাথপরতরু উদাহরণ ক্সেহময়ী জননী আদিতে 

আমরা একরূপ সর্বদাই দেখি । এরূপ ভালবাসার যত বৃদ্ধি হয়, ইহার 

বিষয়ীভূত মানবের সংখ্যা যত বিস্তৃত হয়, ইহা যত প্রগাঢ় হয়, ইহার 

উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বার্থপরতাত্মক অন্য অভীষ্টের যত প্রয়োজনাভাব হয়, 



১৪২ - আত্মবিজ্ঞান । 

ইহার উৎপত্তি যত অঠৈতুকী ও নির্ববিশেষ হয়, এই ভালবাসার দ্বাভ- 
বিক নিঃস্বার্থ উদার ভাব তত অধিক স্প্রকাঁশ হয়। এই ভালবানাই 

প্রকৃত প্রেমাত্মক আনন্ব-প্রকাশ। ভোগবাসনার বৃদ্ধিতে যেরূগ 

জড় স্বভাবের বৃদ্ধি, এরূপ ভালবাসার বৃদ্ধিতে তজ্রূপ উদ্বারতার ও 

পরার্থপরতার বুদ্ধি 

যে উদ্বেগ £শাক বিচ্ছেদ তাপাদি মনঃ ক্লেশকে এ ভালবাসার 
অবশ্ঠন্তাবী ফল বলিয়া ইহার পক্ষপাতী হইতে রা সে শোক, 

৮ ভাপাদি ভালবাসার স্বভাবজ ফল নভে, নাভ! 
শোকাঁতাপাকি ভাল- 
বাসা জন্য নহে, 

অন্ন সস্কারভন্য। অনাজ্ে আম্মজ্ঞানরূপ অজ্ঞান সংস্কার জঙ্গ তিশার 

তোমার মোভাম্মক কাজ জড়সঙ্গপিদ্দার হল 

ভালবাদার কামভাব। কামে জড়শক্তি বিছ্বামান । 
জড়শক্তি শ্বভাবতঃ পরণামশাল। জড়াসন্ত । এই জ্ড়াফিওত 

বিচ্ছেদ-বোধ এবং বিলচ্ছদবোন হইতে শোকভাপাদি । াচাব 

প্রেম কামাশ্রিত বলিয়। কামের উদ্ভেজনাদ্বার। ইহার স্মুদি। 1১৪ 

কারণেই তোমার [প্রমের এই সাময়িক শোকভাপাদি রে: নি 

ভোগাসন্তি সঙ্গলিপ্ছার গামান্থর। ভুমি জড়ভোগদ্বারা বরং ঘন এ 

আসক্ত বৃদ্ধি করিয়া, হন “হানার আপন কণ্পফল তুমি কেন এ 
[ভোগ করিবে ? তবে মগলমর নৈনগিক নিরমে এ ভোগ দেবূপ দামাল 

*. অবগ্য বা কল্মক্ল, তক্ধপ হহা আবার হিয়া, 

০৮৭ খিতকর৭ বটে । জড়ে আত্মবোধকালে কাদের 
নহিস্ুত। বঙ্ঈক। ন্যায়, কাঁমফল স্বরূপ এ শোকতাপাদদারা? 

ভোলার প্রোমর বৃদ্ধি হয়। বিচ্ছেদে নে ভাল 

বাসার বৃদ্ধি, ইহ! কে না স্বীকার করেন? বৃক্ষ গু তাহার ফলের ন্যায় 
কার্ধ্য ধারশের এই রূপই সম্বন্ধ £-যাহা! এককালে যাহার কার্দা বা 

ফল, তাহাই কালাস্তরে পুনরায় তাহার কারণ ব। বীজ । এইরূপে কাম ও 



ভোগ ও প্রেম । ৯৪৩ 

হংফল স্বরূপ শোকতাপাদি”-এ উভয়ই তোমার প্রেমের ন্বুর্তিবর্ধক | 

মাবার শোকতাপাদি বিরহিত কামাত্মক জড়ভোগের বুদ্দিদ্ধার! যেব্নুপ 

তোমার কামে জড়শক্তির অপ্রতিহত ক্রমবুদ্ধি, শোকতাপাদিছার! 

দ্প নহে । শোকতাপাদি জাত ক্লেশে ক্লিট হইলে, ক্রমে তমি সভি- 

ঝুত| শিক্ষাকরিপে ও তত্বানুসদ্দিৎস্থ হইবে । এইরূপে তন্জ্ঞানের 

উপর দৃষ্টি পড়ি, তোমার শরীরাদির জনিত্যতার উপলব্ধি জন্মিবে, 
তাভাদিগের উপর *আন্পজ্ঞানের ও ভতজ্জাত আসক্তির লাঘব ভইবে 

রা 

শোকতাপাদর দাহিকাশক্তিধলে তোমা প্লেনের কামাস্থুক জড়শক্তি 
ন্ ১ টি রর মা ১ 62৯4 ন্ট 55 

॥ হইয়া) আমে “প্রম বীর বিশুদ্ধ শ্বভার লাভ করিতে থাকিবে । ত৭ন 

রঃ বৃঝিবে বে, শেজিভাপাদি ভোমষার পক্ষে কাদাপেক্গাও শ্রেষ্ঠ এবং 
বসার হারা রজার চানবে ভালবানায় শোকভাপাদির জাপিকা জন্য এ ভালবাসা জড় ভোগ!” সখি 

পেন ভোমার আরও আঅধকতর হিতকয তন) 
এ ভালবালা। না পাড়াইয়া জড়ভোগ বুদ্ধি করিলে, 

রি ০০2০০ ০০০০৭ 

[চা রজছঙভান আরও বাড়াতে এবং ভাভার ভক্ত ভইতভ সুক্তিলাভ 

2 “রে তোমাকে আর৪ অধিকভব্র ক্ুশ পাইতে ভইহব | জড় স্বভা- 
২ ২ সপ স্পস্ট পো ৮1 কু পণ চিন ্ ্ সপ সু শক ই পিণাত্শীল 2 ছন্ম মুভা, জগক্ষয়। পরিণামাদি জড়ের স্বক্রাৰ- 

দছ। লা । হার টাল ভোলার চৈভন্তে তৃনি জড়শক্তি 
ক শি পি রে এ টস রি 4 ০ মা 

আদি করিলে, মে শঞ্জির স্বভাবজ জড়ধন্দের উপল'্ধ “তাঙাবু কেন না 

বারডিবেঃ মই রি আন্মংবাধ জন্কু, তাহার স্বভাব পরিণামকে 
বা ্ পুরন চারা ১১5, 225 2 হয চোষার আপন পরিনান জ্ঞানে, ভুনি ভজ্জাত উদ্বেগে ভুঃখ জুখাদর 

মাধিক্য অবস্তই অনুভব করিবে। *জড়ম্বভাবগুণে এই রূপে ভোদার 
88 উপ লস স্পা শী শি চে ্পরত ০ পপ পপ পালা ক, পতিত সাদ লাশ পা পে পাপী ক সি পি পাপীপিদ পদ | পশলা আজ্ঞে, সপ ০৯৯৯০ ৪০ জ পি স্পি 

২৯) জাবের শোকতাপাদি, তাহার শী বনেপ্রিয়ের গঠন দোষ! দে. জা: -্তক 

গভাব (৮10110)187500011151175771501101778) দৃষ্টে ঈশ্বরের কাজ, হাইর স্কৌশলা? শপ 

অপীকার তথ্থজ্ঞানের বিরুদ্ধ। এ সমস্ত জীবের স্কঙ্গফল! তাহার ভ্রান্তিনাশ ও 

রমামতি জন্য এ সকলের প্রয়োজন অবশ্ঠন্তবা। 



১৪৪ আত্ম-বিজ্ঞান | 

ডের ক্রমে নানারেেশ, নানা অশান্তি, পুর্ণ হইবে। তখন সর্ধ 
চতন্ত বিরহিত জড়পরিণাম ভিন্ন সচেতন কোন অবস্থায় আর তুমি সে 

ক্লেশের অবসান দেখিবে না। অথচ অচেতন জড় পরিণাম ও সহজে 

তোমার বাঞ্চনীয় হইবে না। চৈতন্য যখন তোমার আত্ম-প্রকীশ, 

তখন ধতই ক্লেশপুর্ণ হউক না কেন, তাহা সততই তোমার প্রি 
থাকিবে । কাজেই জড়ভোগে ক্রমেই তোমার ক্লেশের বৃদ্ধি হইবে। 
জড়স্বভাবজ মোহে মুগ্ধ বলিয়। আজ না চাহিলেও কালে যখন সে 
মোহের হ্রাস হইবে, তখন সচেতন নিম্মল আনন্দ, যাহাতে শান্তি প্রি 

পুর্ণ, তাহাই ভুমি চাহিবে। আত্মাকে প্রেমের 
বিষয় করা, অনাত্মত্যাগে আত্মাকে অ্বালবাসা, 

সে আনন্দলাভের একমাত্র উপায় । মানবকে 

ভাঁলবাসিলেই কেবল তুমি দেই আত্মপ্রেমের অধিকারী হইবে। 

মানবকে ভালবাসির়াই তুমি আত্মাকে ভালবাসিতে শিখিবে । কাজেই 
মানবকে ভালবাসা তোমার পরণ হিভকর। ইহার দ্বারাই ভোদা 

প্রেমাশ্রিত জড়শক্তি ক্রমেই বিশ্লিষ্ট হবে । কতক শক্তি তাহার 

স্বরূপ শোকতাপাদি ভোগদ্বারা তুমি গর করিবে, কতক আবার £ 

ভোগজাত সহিষ্ণুতা ৪ অভিজ্ঞতা নলে, চিত সংঘনাদি প্রবত্রদ্বারী ভি 

এড়াইবে এবং আর যাহা বাকি থাকিবে, তোমার নিঃস্বার্থ উদার ভাল 

বাসা তত্বজ্ঞান ও কর্ভবা-পরার্ণভার রদ্ধিভে ক্রমে তোমার চিন্তে বখন, 
নিশ্মল আনন্দ সগ্রকাশ হইবে, তথন সেন্ট আনন্দের সৌম্যশক্তি বলে, 

ভাহা আপন। হইতেই ভোমাকে পরিত্যাগ করিবে । ভুমি তখন আর 

শোকনাপাদি" দ্বার। ক্লিট হইবে ন।। আনন্দ 

রি বথন (তামার স্বভাবসিদ্ধ হইবে, মোহ ব। এর 

তাপাদি জড় পরিণাম তখন আর তোমাকে স্পর্শ 

করিতে পারিবে না। তুমি যদি আবার আশঙ্কা কর যে প্রিয়জনের 

ম'নবে প্রেম আস 

“প্রেম বদ্ধক 

- তা 

ব্যাস 
টি 

্ ঃ 

৬4 



প্রেম ও সহানুভূতি । ১৪৫ 

ক্লেশে ক্রিষ্ট না হওয়া, তাহাদিগের বিচ্ছেদে বিচ্ছেদে বোধ না করা, 
সহানুভূতির বিরোধী । কাজেই ষে প্রেমে শোকতাপাদিরূপ সহান্- 
ভূতি প্রকাশের অভাব, সে প্রেন কিরূপে প্রশংসনীয় হইবে । তবে 

তাহার উত্তরে আমি বলিব যে তোমার এ আশঙ্কা ভ্রান্ত । সহানুভূতি 
সততই প্রেমের স্বভাব । প্রেম রসম্বরূপ। রসের বৃদ্ধিতে সহানুভূতির 

বুদ্ধি। জড়ত্ব নীরস ও কঠিন। কাঠিন্তে সহানুভূতি কোথায় ? জড়ত্বই 
সহানুভূতির প্রকৃত বিরোধী । প্রেমের বৃদ্ধিতে 
একাত্মকতার বৃদ্ধি। প্রেম যাহার স্বভাবে পূর্ণ, 

গগচুতর সমস্ত জীব তাহার সহিত একাজআ্সক, কেহই তাহার পর মিহে। 
কালেই সকলের সহিতই তাহার সহানুভূতি । সকলেই তাহার আত্ম- 

জ্তান। জ্ঞানের বুদ্ধিতে যেরূপ সকল পদার্থ তুলারূপ জ্ঞানগম্য য়, 
মানন্দের বৃদ্ধিতে তদ্রুপ সকল জগৎ আনন্দাবগাহী হয়, সকলই তুল্য- 

রূপে পপ্রর় হয়। যে অনাত্বে আত্মজ্ঞানরূপ 'অজ্ঞানতা কামের মূল, 

সঃ" মঙ্জানতাই আবার সকল স্বার্থপরতা, সকল জড়ম্বভাবের মূল। 

অজ্ঞানতার হাসে যেরূপ কামভাবের হাস, ইহার 
'ব*দ্ধ সহানুভূতি ভ্রাসে তদ্রপ আবার স্বার্পরতাদি জড়ম্বভাবের 
কুহব্য পরায়ণ। ূ 
».কতাপাদি অ.. হ্াস। জড়তাই সকল তবজ্ঞানের বিরোধী এবং 

জ্ঞানজসহানুভূতি। স্বার্পরতাই কর্তব্যপরায়ণতার বিরোধী । কাজেই 
জড়তা ও স্বার্পরতার হাসে তত্বজ্ঞান ও উদার 

কর্তবাপরায়ণ তা এ উভয়েরই বৃদ্ধি হয়। এই কারণে প্রেমের কামভাৰ্ 
তই অপগত হয়, চিত্তগত জড়তার ততই ত্ৃাস হয়, চৈতন্য একাত্মক 

বিধায় প্রেমের ও তৎসহ জ্ঞানেচ্ছার স্বভাবের 

ততই ক্ফুর্তি বৃদ্ধি হয়। জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা 
এ তিনই স্বরূপতঃ নির্মল, নিঃস্বার্থ, পরার্থপর, 

উদার ও একাত্মক । কাজেই প্রেমের কামভাব যত কমিয়া যায় সহঃ 

প্রেম বৃদ্ধির ফল। 

অশ্পদ্ধ ও বিশুদ্ধ 

সহানুভূতি । 
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স্ুভৃতিও তত কর্তব্য-জ্ঞানের উত্তেজক হয় এবং ইচ্ছা সেই জ্ঞানের সহায় 
হইয়া তদগ্তুকুল কর্মের প্রবর্তক হয়। শোকতাপাদি জড়াত্মক। ইহারা 
কামজ অশুদ্ধ সহানুভূতির প্রকাশ । কাম যেরূপ মলিন ও প্রেমাপেক্ষা 
হেয়,কাঁমজ সহান্ুৃভূতিও তদ্প মলিন ও গ্রেমজ সহানুভূতি হইতে হের়। 

শোকতাপাদির ন্যায় ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষাদিও জড় সহানুভূতির ফল। 
বিশুদ্ধ প্রেমের হ্যায় তজ্জাত সহানুভূতি নির্মল। সে সহান্ুভৃতিতে 

রাগও নাই দ্ের্ষও নাই। কাজেই রাগদ্ধেষাত্মক (শোকতাপাদিও নাই, 

ক্রোধ হিংসাদিও নাই । বিশুদ্ধ প্রেমের সভায় এই বিশুদ্ধ সহানভভি ও 

ভাবধিকারবির হিত, সততই প্রেম ও কর্তব্য জ্ঞানাত্বক । অতএব দেখিলে 

যে শোকতাপোদ্বেগাদিকে বর্তমান অবস্থায় আমরা সহানুভূতির পধি- 
চায়ঞ্চ বলির। প্রশংসা করি, সে শোকতাপাদি প্রকৃত প্রস্তাবে আমা- 

দিগের অজ্ঞানভার পরিচায়ক ভিন্ন, বিশুদ্ধ সহানুভূতির পরিচায়ক নতে। 

শোকতাপ বে কর্তবাজ্ঞানের বিরোধী, প্রকৃত উপকার সাধন গক্গে 

কর্তব্যজ্ঞান হইতে হেয়, তাহা সকলেরই বিদিত। 

এখনও সন্দেহ হইতে পারে বে ব্যক্তিগত ভালবাসার বৃদ্ধিতত আনেক 

সময়ে কর্তযপরায়ণভার হাস হয়। নিজের প্রয়োজন না হইলেও আনম্মা- 

য়ের জন্য অনেককে পাপাচরণে রত হইতে হয়। কাজেই এবপ 

ভালবাসা সখন একরূপ পরিবদ্ধিত স্বার্থপরত।, তখন ইহার বুদ্ধি মগ 

জনক করূপে হইভে পারে ? এ সন্দেহ নিরাকরণ ভঙ্য বুঝিতে ভইবে 
নি নি ৪ ক ধর্ূপ পাপাচরণ ভালবাসার ফল নভে 
পাপ।চরণ প্রেমের উহা আমাদিগের অনাত্মে আত্মজ্ঞানরূপ অজ্ঞান 

ফল নহে.অজ্ঞন- সংস্কারাশ্রয়ের ফল। আমরা পৃর্বোই দেখিয়াছি 
কি যে এই অজ্ঞানত৷ জন্ত অনাত্মক শরীরেক্দরিয়াস্ত: 

করণে আমাদিগের আত্মজ্ঞান । তাহার আমাদিগের প্রেমের, আমা- 

দিগের্ আসক্তির বিষয় । তাহাদিগের প্রয়োজন স্থুল সক্ষম জড়পদাথে, 
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জড়াভিমানাত্সমক সংস্কারে । তৎসমস্ত সতত সহজসাধ্য নহে, এবং 

তাহা লইয়! অনেক সময়েই আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিত।। 
কাজেই তাহাই আমাদিগের স্বর্থপরতার কারণ) যতকাল আমা- 

দিগের এবধপ অনাজ্মে আ্মজ্ঞান, জড়াসক্তির আধিক্য, অভীষ্টাপ্রাপ্তিতে 
অসহিষ্ণুতা, থাকবে, ততকাল, আপনার কন্তই হউক আর আত্মীয়ের 

জন্যই হউক, আমাদিগের এরূপ পাপবৃত্তির অভাব 

হইবে না। ইভার জন্তই রজশীস৮্, সমাজ- 

শাসন। এবং এই অজ্ঞান সংস্কারের বিশুদ্ধি- 

দাধন, পুণাসক্তির পরিবদ্ধন, জন্য তত্বজ্ঞানোপাজ্জন, সঈুষ্ঠাম, সদ- 

ভন, সাধুসঙ্গাদির, প্রয়োজন । তছুপারাবলম্বন না! করিয়! উহার ভয়ে 
এরূপ প্রেম বুদ্ধিতে বিরত থাকা, আর জ্ঞারুনচ্ছা 

শরীরেন্রিয়াদির শক্তি বুদ্ধিদ্ধাবা পাপকর্মের 

পপ প্রবৃত্তিনাশের 
প্রকৃত উপায় । 

পরম তদ্ধি প্রয়ে- 

ডানায় । 
সামর্থা বৃদ্ধি হইবে ভয়ে তাহাদিগকে নিস্তেজ 

ন5।, এ উভয়ই তুলা ফলদ। এরূপ করিলে জৈবোননতির আশা পরি- 
চাপা করিতে হ্য়। ৈবোন্তি চাহিলে জ্ঞানাননেজচ্ছা প্রুত্তি অবস্ই 
-দ্রি করিতে হইবে । কাজেই আমরা যখন অন্তঃকরণাশ্রিত, সংস্কারের 

সংভায্য ব্যতীত জ্ঞানানন্দেচ্ছার স্ ুর্তি বু ব্রদ্ধি করিতে অঙ্গগ, তখন উহার! 

আমাদিগের অন্তঃকরণে যখন রূপ সংস্কারের আশ্রিত থাকিবে, 

তন আমাদিগকে তদনুবূপ সংস্কারের উত্তেজনা বলেই উহাদিগের 

স্ষুস্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। + 

আনন্দই জীবের সর্বাভীষ্টের মূল। অদ্বৈত আত্মিক ভাবে ইহাই শাস্তি 
এবং দ্বৈত প্রকাশভাবে আবার ইহাই প্রেম ও সুখ । 

প্রেম,ভক্তি,বাৎসলা, সথা, দাস্ত, কৃতজ্ঞতা,সহান্ু- 
তি, সহিষ্ণুতা, সহ্ৃদয়তা, উদারতা, দয়া,করুণা, 

ক্ষমা প্রভৃতি পরার্থপর চিত্ত-বেদন] (£5০)1,128) গুলি প্রেমের এবং কামরাগ- 

আনন্দ ও তাহার 

ভাবভেদ। 
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দ্বেষাভিমানজাত সমস্ত স্বার্থপর চিত্ব-বেদনাগুলি স্থখছুঃখের, চিত্তগত, 
স্কারজ ভাবভেদ মাত্র। অনাত্মক সংস্কারাশিত আনন্দাভাস হইতেই 

আমাদিগের যাবতীয় আসক্তি, যাবতীয় বিষয়বেদন1, যাবতীয় কামরাগ 

দ্বেষ, যাবতীয় অভাব জ্ঞান, বাবতীয় অভীষ্ট । ইহাই আমাদিগের সব্ঝ- 
কর্মের প্রবর্তক । আমরা জ্ঞানেচ্ছার যতই পক্ষপাতী হই না কেন, জৈব 

কাধ্য পর্যালোচনা করিলে দেখিব যে)জ্ঞানও ইচ্ছা! সততই আনন্দাশ্িত। 

আনন্দই বেন আমাদিগের 'বর্তৃস্থানীয় আত্মা । 

পাস ৭ জ্ঞান বেন সে কর্তার চক্ষু কর্ণ এবং ইচ্ছা তাহার 
আ'নান্দের বিশুদ্ধি হ্ন্ত পর্্। বে বাত্তির যেরূপ আসক্তি, যেরূপ 
ব্যতাত ইহাদিখের কামরাগদ্ধেষাদিজাত প্রবৃত্তি, তাহার জ্ঞান্চ্ছা ও 
বিশুদ্ধ অনভ্তব। ্ 

তদনুরূপ। আমাদিগের যে অনাত্বক আত্মাভি, 

মান, অহঙ্কার, ধরিতে গেলে; তাহারও উৎপাদক, সংরন্ষক, পরিবদ ক, 

সংঙ্কারক ও সংহারক আমাদিগের সংস্কারজ আনন্দাসক্তি। মাত্রা”্প*- 

জাত বিষয় স্থখ যেরূপ আমাদিগের স্বার্পরতার সংরক্ষক, পরিবগ্ধক, 

পরিপোষক, আত্মপ্রেম, অন্য জীবে ভালবাসা, তদ্রপ স্বার্পরতার সংস্কা- 

রক, সংহারক ও পরার্থপরতার উৎপাদক, পরিবদ্ধক ও পরিপোষধক। 

পধ্যালোচনা করিলে দেখিবে যে আমাদিগের যে কোন পুণ্য প্রবৃত্তি, 

ধন্মাআ্ক চিত্তবেদনা ( ৮1100001৭ €3))01101)8 ) তৎসমন্তই প্রেমজ! 

প্রেমই আমাদিগের সর্ধধন্মকম্মের একমাত্র নিঃস্বার্থ প্রবর্তক। আহা-, 

রাদি যেরূপ শারীরিব ভোগ্য,যশঃকীন্ি আদি তদ্রুপ মানসিক ভাগ্য । 

এ সকল প্রহিক (ভাগ বা পারলে কিক স্বর্গভোগ, সমস্তই স্থখাত্সক ও 

জড়ম্বাথপরিবদ্ধক বিধায় হেয়। জানন্দের একমাত্র প্রেম প্রকাশভ 

বৃত্তি আত্মগ্রকাশের পরিবন্ধক বলিয়া উপাদেয় । 

এই কারণে প্রেমবৃদ্ধিদ্থারা অনাত্মক স্বার্থপরতা ক্ষয়ের চেষ্টাবিরহিত 

হইরা শুদ্ধ জান ও ইচ্ছা তি বৃদ্ধি করিলে স্থার্থপরাত্মক চিত্তাসক্তির 
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গুণে জ্ঞান ও ইচ্ছা তদ্বিয়ক আসক্তিরই পরিপুষ্টি সাধন করিবে । সেই 
নিন কারর আসক্তিকেই নানাভাবে উপলব্ধির বিষয় করিবে । 
জ্ঞানেচ্ছাবৃদ্ধিরফল। এইরূপ স্বার্থপরত] ও তদাত্সক সংঙ্কীণণ শারীরিক 

ও মানসিক সুথ-তৃঞ্ণ! ক্রমেই পরিবধ্ধিত হইবে। 

জ্ঞান ও ইচ্ছা হ্বয়ং উদাসীন হইকেও জততই আনন্দের, আনন্দজ 
আসক্তির, আশ্রিত। কাজেই আনন্দের জড়ভাব, জড়াসক্তি নষ্ট ন! 

করিয়া জ্ঞানেচ্ছ! বুদ্ধি করিলে আমাদিগের স্বাভাবিক আনন্দভৃষ্ণ বলে, 
হড়াসক্তিজাত ্রশ্ধধ্যমত্ততা, জড়ভোগাসক্তি, কাম, রাগ, দ্বেষ, আরও 

প্রবল হইবে। ক্রমে জ্ঞান ও ইচ্ছার জড়াসক্তি, জড়স্বার্থভাব, 'অদম্য 

হইবে । অসহিষ্ণুতা, ন্যেচ্ছাচারিতা, স্বতন্ত্রতা, ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা, 

অশ্য়া. পরশ্রীকাতরতা, ভয়, ত্রাস, শোক, ভাপ, পরচ্ছিদ্রানুসন্ধিৎসা, 

মিগযা, তঞ্চকতা, প্রবঞ্চনা, দন্ত, দর্প, মদ, মাতসর্ধ্য, জ্ঞানাভিমানাদি 

মন্দবুদ্ধি ক্রমে পরিপুষ্ট হইবে । জ্ঞান ও ইচ্ছা আপন উদাসীন শ্বভাৰ 
র্ত্যাগ করিবে । উহারা তখন মানবের ক্রমোন্নতির কারণ ন। হইয়1, 

আঅন্নতিরহই অধিক সাধক হইবে। 

প্রেমই সব্ধ-সহান্ভৃতির মূল। আমর। অন্তরকে ভালবাসি বলিয়াই 
হাহার নহিত সহানুভূতি । নির্বিশেষ সহান্থুভূতিই প্রকৃত কর্তবা- 

জ্ঞান । 'আমরা ঘখন সকলকে নিব্বিশেষরূপে 

». মল) (তুল্যরূপে ) ভালবাসি, তখনই আমবুম প্রকৃত 
করঁবাজ্ঞানী, ভখনই আমাদিগের প্রকৃত কর্তব্য- 

গরায়ণতা, কর্তৃব্যকরণে আসক্তি । কাজেই প্রেমস্কুস্তি বাতীত কণ্তবয- 

পরায়ণতা অসম্ভব । আবার জানক্দজ যখন আমাদিগের স্তায় সকল 

জীবেরই সর্ধাতীষ্টের মূল, তখন জামাদিগের আপন আনন্ম্থুত্তি যত 

বাড়িবে, যত বিশ্তদ্ধ হইবে, আমর তাহার বুদ্ধি ও বিশুদ্ধিতার উপায়ও 

তিতজানিব। কাজেই অন্তের আনন্দও তত. বাড়াইতে, তত বিশ্তন্ধ 
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করিতে সক্ষম হইব। জগতের আনন্দ-বৃদ্ধির উপায়বিষয়ক জ্ঞানকেই' 
ত কর্তব্য-জ্ঞান বলে। পরে দেখিবে আনন্দই মানবের উন্নতি ও মুক্তির 

হেতু । কাজেই যাহার আনন্দ যত অধিক, ধত বিশুদ্ধ. তাহার উন্নতি 
ও কর্তব্জ্ঞান তত অধিক | এবং আমরা দেখিয়াছি বে, যাহার প্রেমস্ফুনতি 

যত অধিক ও নির্বিষ্যে, তাহার কর্তব্য পরায়ণতাও তত অধিক। 

এই কারণে কর্তব্য-জ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতা, বৃদ্ধিজন্ত মানবের পক্ষে 
আপন প্রেমানন্দের বুদ্ধিও বিশুদ্ধতা সাধন অবশ্ত কর্তব্য । (৩০) 

প্রেমামন্দ জীবের স্বাভাবিক বলিয়া যে, ইহা শিক্ষা বা প্রযহ্রের 

আয়ত্ত নহে, এই কথা অস্বীকাধ্য । পরে দেখিবে যে জাব চিন্তাশ্রিত। 

তাহার জ্ঞানানন্দইচ্ছা সকলই চিত্তাশ্িত' সংস্কার 
প্রেম।নন্দ শিক্ষণীয়। _ . প্রেমানন শিক্ষণীর। দ্বার! প্রকাশ্ত। অগ্নি যেরূপ ইন্ধনাপেক্গী, ইদ্মনের 
চিন্বোন্তি এ শিক্ষার 

কাধ্য। সাহাধাভিন্ন প্রকাশাক্ষম, জৈব জ্ঞানাননেচ্ছান্মক 
চৈতন্য ও তজ্রপ চিন্তাপেক্ষী । চিন্তগনত সংঙ্গার 

শক্তিই চৈতন্তাগ্রির ইন্ধন । অগ্নি যেরূপ স্বরূপঃ সর্বত্রই তুলা ইন্ধনের 
দোষগুণেই তাহার প্রকাশের হাসবৃদ্ধি, দোষ) চৈতন্য তদ্রুপ 

স্বরূপতঃ সূর্ববজীবে সর্ধাবস্থার এক, কেবল সংস্কারের দোষগুণেই 
ইহার স্ফুঙির হ্বাসবৃক্ি, দোবগুণ। সংস্কার ভাবভেদজন্ই একই 

আনম্বাসক্কির সঙ্কীর্ণতা, উদারতা, স্বার্থপরতা, পরারথপরতা) কাম, ক্রোধ, 

ভয়, রাগিছেষাদি নান। প্রকাশভেদ। আবার সংস্কারের প্রাভিদেট 

(৩*) বেদস্তমতে অ।ননই আত্ম] এবং সেই আত্মা! সবজীবের এক । প্রেম 

প্রকাশই একাম্মকত!র সাধন। সহানুভূতি একাত্মকতার পুর্বভাব। প্রেম 

বাড়িবে, দহ।সুডত তত একা স্মকতার নিকটবন্তাঁ হইবে । প্রেম যখন পূর্ণ, সহানুভূতি 
তখন একাত্বক তা, প্রেম ও আনন্দ এখন এক । ইহা তখন শান্তি । সে শান্তি জৈব 

জড়শাস্থি নহে, হতুল রমন পূর্ণশাস্তি 



লু ক 

প্রেমশিক্ষ। চিত্তোম্নতি | ১৫১ 

পরিবর্তনে তদ।শ্রিত কামাদির উত্তেজক বিষয়েরও ভেদও পরিবর্তন। 

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন উত্তেজক, এক সময়ে যে বিষয়টা 
যে ভাবের উত্তেজক, অন্ত সময়ে আবার তদ্ধিরুদ্ধ বিষয়ও সেই ভাবের 
উত্তেজক । আজ যে বিষয়ে আঙ্কার অনুরাগ, কাল আবার সে বিষয়ে 

আনার বিরাগ। সংস্কারশক্তির এই ভাবও বিষয়াসক্তি পরিবর্তন, 
বিশুদ্ধিসাধন এবং আনন্দ-স্ফর্তি-বৃদ্ধিযোগ্যকরণ, জন্যই শিক্ষা ও 
প্রপ্নত্ধের প্রয়োজনশ শিক্ষার বলে কালে আমরা ক্রোধাদি ভাব- 
বিশেষের হস্ত ভইতে মুক্তিলীভ, কোনটার উত্তেজক বিষয়েবু পরিবর্তন, 
কোন ভাবের স্কুর্তিবদ্ধনাদি, করিতে সক্ষম | সংস্কার খআনন্দ- 

প্রকাশের সঙ্কোচক, আনন্দের সহিত পরিচ্ছন্ন জড়বিষয়সম্বন্ধের 

উৎপাদক । ইহা! আনন্দ প্রকাশের ভাবভে দক জড়প্রবণতা । ধঅস্বা- 

হ"বিক বলিয়াই ইহ! পরিবর্তনশীল। এই প্রবণতা উৎপাদক শক্তির 

নন চিন্ত বলিয়া, চিত্তোন্নতি সর্বশিক্ষার মূল। আমাদিগের জ্ঞান 
শানন ও ইচ্ছা এ তিনই চিন্তাশ্রিত আসক্তিক্তাত বলিয়া এ তিনের 

“গ্যই শিক্ষার প্রয়োজন | 

বিগ্যালয় যেরূপ জ্ঞানশিক্ষার প্রশস্ত স্থান, পরিবার সমাক্গদি তদ্রপ 

প্রদশিক্ষার প্রশস্ত স্তান। প্রেম শিক্ষার প্রধান সহায় পরিবারাদি 

ব্যক্তিগণ । জ্ঞান অপেক্ষা আনন্দই অধিকতর 

দিন সংস্কারাশ্রিত। আমরা দেখিয়াছি যে, ধে আস- 

ক্তির প্রভাবে আয়াদিগের জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছার 
প্রকাশ, সে আসক্তিও আনন্দের ভাববিকার মাত্র। কাজেই জ্ঞানে- 
চ্ছার সহিত সংস্কারের যে সম্বন্ধ১স সম্বন্ধ আনন্দজাত এই আসক্তি জন্য, 

পরম্পরা সম্বন্ধমাত্র। ভ্তান ও ইচ্ছ। স্বরূপতঃ অনাসন্ত, উদ্বাসীন। 
আনন্দবিকারের আশ্রয়জন্তই জ্ঞান ও ইচ্ছার বিষয়াসক্তি, ভাবাসক্তি, 

ইহাদিগের প্রত্যয়, তৃষ্ণাদি পরিণতি । এই কারণে প্রেমানন্দের স্দৃর্তি 



১৫২ আত্ম-বিজ্ঞান। 

বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধি সাধন বিষয়ক শিক্ষাই সর্ধশিক্ষার মূল। এই শিক্ষাই 
জৈবোননতি পক্ষে সর্বপ্রধান কর্তব্য । 

এ শিক্ষা ব্যষ্টি, সমষ্টি, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদে চতুর্ব্বিধ। ব্যষ্টি- 

প্রেম ব্যস্টিব্যক্তিগত । স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধবাদি ব্যক্তিবিশেষ হইতে 
সিন রহ্রারিতর ইহার শিক্ষা । সমষ্টি-প্রেম সমষ্টি ব্যক্তিগত | সমাজ, 

ভেদ্ব। বাষ্টি, সমষ্টি দেশ, বিশ্বাদি, ব্যক্তিসমহ্ি হইতে ইহার শিক্ষা। 
সবিশেষ ও নিরর্ব- সমষ্টি-প্রেম, ব্যষ্টি-প্রেম হইতে অধিকতর উদার, 

সি অধিকতর বিশুদ্ধ। ব্যষটি ও সমষ্টি এ উভয় 

প্রেমেনই ভাবভেদ আছে । উভয়ই জাগতিক প্রেম। কাজেই 
উভয়েই জগদ্ধন্ম বিগ্যমান। উভয়ই ন্যুনাধিকরূপে শরীরাদি জড়ের 

সহিত সন্বন্ধবুক্ত, জড়সংস্কারাশ্রিত, কামরসাত্মক । এই কারণে এ উভয় 

€প্রমই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত। সর্ধজড়লেশবিবর্জিত, সর্ব ভাবভেদ- 

বিরহিত, এক অদ্বিতীয় আম্মপ্রেমই প্রকৃত নির্বিশেষ প্রেম ॥ তাহ)রুই 

পরিপাকাবস্থার নান শান্তি । পরমাযআ্মা পরমেশ্বরহই এ প্রেমশিঙ্গার 

আশ্রয়। তিনিই ইহার শিক্ষক ॥ বুঝিবার সুবিধার জন্য এইরূপ “শী 

ভেদের গ্রয়োজন হইলেগ প্রকৃতপক্ষে ন্যনাধিকরূপে, এ চারি ভাব 

ইহার প্রত্যেকটীভে বিগ্ধমান । কেবল এক শ্রেণীর সংস্কারের আশ্রয়ে 

এক শ্রেণীর ভাবপ্রকাশের আধিকা, অন্ত শ্রেণীর সংস্কারের আহয়ে 

অন্ত শ্রেণীর ভাব্প্রকাশের আধিক্যমাত্র । জৈব উন্নতিপক্ষে এ চাটার 

প্রত্যেক শ্রেণীরই ভাবশদ্ধির প্রয়োজন । কোনটাকে উপেক্ষা করিগে 

জীবের প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর নহে। জীবের স্বভাব এ চারি শ্রেহীর 

ভাবদ্বারাই গঠিত। 
চিন্ত জড় স্বভাবের বলিয়া, ক্রম পরিবন্তন চিত্তের ধন্ম। এই কারণে 

ক্রমোন্নতিই জীবের পক্ষে সুুসন্ভব। চিত্ত যখন যেরূপ সংস্কারাশ্রিত তখন 

তদনুকুল সংস্কারের সাহায্যেই চিন্তে গ্রেমন্ফপ্ভি সুসম্তব। চিত্ত,পরিচ্ছ্ 



প্রেমবৃদ্ধির প্রণালী । ১৫৩ 

জড়স্বভাব গুণে সঙ্কীর্ণ। কাজেই- স্বার্থপরাত্মক ব্যষ্টি পারিবারিক 
ব্যক্তির আশ্রয়েই তাহার ক্রমোন্নতির আশা। 

ক্রমোক্নতির নিম । তদ্রপ না করিয়া ব্যষটি স্বভাবের উপেক্ষায়, চিত্ে 
প্রথম ব্যষ্টি, তৎপর ৃ রি 
সমষ্টি, প্রেম বৃদ্ধি। শুদ্ধ সামাজিক বা দেশীয় প্রেম উত্তেজনার চেষ্টা 

করিলে, সে চিন্তে মে কেবল আবশ্তকীয় ব্যষ্টি 

ধর্মেরই উন্নতি হইবে না, এরূপ নভে, সে চিন্তে প্রেমস্ফৃর্তির আধিক্য 9 
অসম্ভব হইবে । চিত্তের জড় স্বভাবগত সন্ীর্ণতা ও তদাত্মক স্বার্থপরতা, 

কাম, রাগ, দ্বেষাদি ব্ষ্টিভাবে, ব্যক্তি বিশেষের 

চা আশ্রয়ে, ক্রমে উদারতা লাভ করিবার অবকাশ 
প্রেমবৃদ্ধির ফল। না! পাইলে, স্বীয় শারীরিক সম্ভোগ, বিষয়ভোগ 

| তৃষ্ণা এবং তজ্জাত স্বার্থপরতা, সন্কীর্ঈতাদি 
জড়াসঞ্তির মারও বৃদ্ধি করিবে । এইরূপ চিন্তে উদার দেশহিতৈষি- 

ভাদি সমষ্টিধন্মের প্রগাঢ়তা অপম্ভব। ইহাতে বে স্বদেশানুরাগাদি 

সনষ্টি-প্রেম প্রকাশ সম্ভব, সে প্রেমে সন্কীণ স্বার্থভাবেরই আধিক্য 

এবং প্রক্কৃত সমদশিতা পরাথপরভাদির খব্বতা অব্স্তাবী। পরে 

বেখিবে বে, সমাজাদির কথা দূরে থাকুক, ক্রমোন্নতির নিয়ম লঙ্ঘন ফলে 

সর্বশ্রেষ্ঠ গে উ্রশ-গ্রেম তাহার বুদ্ধিদ্বারাও অনেক সয়ে মানবের ঠিত্ত 

দিকাশের ব্যাখাত জন্মে, মানবকে ন'চাসাঁঞডতে নিপতিত হইতে হয় । 

,বব্যক্তির সহিত বাহার শ্রারেন্দছয়ান্তঃকরণ সংসারাদির সর্ববিষয়ক 

স্বার্থের ঘত একত্বঃ সেই ব্যক্তি তাহার প্রেমবুদ্ধির 
তত উপযুক্ত পাত্র। প্রেমবদ্ধক ক্রমোন্নতির 

ইহাই নিয়ম। এই নিয়মাবলম্ছনে, বাষ্টিভাবে স্বীয় পিতা মাতা ভ্রাতা 
ভগিনী স্ত্রী সম্তানাদি পরিবার, বন্ধু, কুটু্, গুরু, প্রভূ, নিকটবাসী 

প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষের আশ্রয়ে ক্রমে ভক্তি, বাৎসল্য, প্রেম, সথ্য, 
দাস্ত, সৌহ্বপ্য, কৃতজ্ঞতা, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, পরার্থপরতা, সমতা, 

প্রেম বৃদ্ধির পাত্র । 



১৫৪ আত্ব-বিজ্ঞান। 

দয়, ক্ষমা, শৌধ্য, বীর্য, কর্তব্য পরায়ণতাদি বৃদ্ধি করা কর্তব্য। এই 

রূপে ক্রমে হৃদয়ের জড়তা ও তদাত্সক স্থার্থপরতার হ্রাস ও উদারতার 

বৃদ্ধি হইয়া প্রেমের বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধি উভয়ই লাভ হয়। 
প্রেমের স্ফুর্তি বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধি জীবের উন্নতি জন্য এই উভয়েরই 

সাধন কর্তবা। প্রথমে বৃদ্ধি, তৎপর বিশুদ্ধিসাধন,__ইহাই স্বাভাবিক 
.. নিয়ম। চিন্তগত জড়তা প্রেম-স্কংর্তির বিরোধী । 

৮৮১১৭ জড়তার যত হ্রাস হয়, চিন্তে' প্রেমস্কুর্তির তত 
ৃঁ আধিক্য জন্মে । আমরা ইতিপূর্বে চিত্তগন্ত 

স্কারের সহিত ইন্ধনের যে তুলনা! করিয়াছি, তদনুনরণে এ কথা বলা 

যাইতে পারে, যে প্রেমান্সি বত সপ্রকাশ, যত সতেজ. হইবে, তত্ুন্তেজক 

ইন্ধন তত দগ্ধ, তত ভন্ীভূত, হইবে । কাজেই এই ইন্ধনরূপ পাপাসক্তি 
দগ্ধ হইলেই যখন প্রেম বিশুদ্ধ হর, তখন কেবল বুদ্ধিদ্ধারাই প্রেমের 

বিশুদ্ধতা সাধিত হইতে পারে। বিশুদ্ধির কন্য আর পৃথক উপার 

অবলম্বনের প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে আমি 

বলিব বে, বুদ্ধিবলে মি বিশুদ্কসাধন সস্ভব, 

সবিশেষ ও বাসটি প্রেমের বৃদ্ধিতে যে নিব্বিশের ও 

সমষ্টি প্রেমলাভ হইতে পারে, ক্ত্ীপূত্রাদির ভালবাসা বুদ্ধি হইলে প্রেম 

সপ্রকাশ হইয়া, প্রেম স্বভাব উদারতা, পরার্থপরতা, সঙ্গদয়তা, সহিষুঃভা, 

সমতা, দয়], ক্ষমাদি নির্বিণেষ ভাবের বে বৃদ্ধি হইতে পারে, এ কথ, 

অস্বীকার্্য নহে। তবে জৈব চিত্তগত সংক্কাররূপ ইন্ধন একরাপ অক্ষয় । 

আবার সানুকুল আসক্তির উত্তেজনাদ্বারাই যখন চিত্তে প্রেমাপ্নির সঞ্চার, 
তখন প্রেমের বৃদ্ধির সহিত তছুন্তেজক প্র জড়ীসক্তিও চিন্তে পরি- 

বদ্ধিত হয় । এবং জড়াসক্তি প্রবল মানবের সেই আসন্কিজাত কাম- 

ভাবের উপরই শ্বভাবতঃ অধিধ-তর দৃষ্টি বলিয়া,০গুমিক-ঘদ্দি গ্রেম-তত্বজ্ঞ, 
্থকৌশলী ও ক্রমোন্নতি লাভেচ্ছুক, না হয় তবে অনেক সময়ে সে কাম- 

শন্ধবৃদ্ধি বলে প্রেম 
সতত বিশুদ্ধ হয় না। 



প্রেমের বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধি। ১৫৫. 

ভাবে ভাবিত প্রেম প্রজ্জালিত করিয়া, তাহার চিত্তগত ইন্ধনৈর ক্ষয়া- 
পেক্ষা পরিপুষ্টিরই আধিক্য জন্মার, প্রেমের নির্মীলভাব বৃদ্ধি অপেক্ষা 

জড় কামভাবেরই বৃদ্ধি করে। প্রেমপ্রজ্ালন ও আবার সহজসাধ্য 
নহে । তাহার সংস্কারেন্ধন বাহিরের ইন্ধনের স্ভায় সহজে প্রজ্ৰলিত 

হয় না । জড়তা এই সংস্কারেন্ধনের জলস্থানীয়। জড়তা চিত্তের স্বাভা- 
বিক ধর্ম বলিয়! ভ্ঞানানন্দ ইচ্ছা প্রকাশ বলে ক্রমে জড়তার হ্বাঁস করিতে 

হয়। না করিলে জড়তার আধিক্যজন্য, জলপুর্ণ ইন্ধনের ন্যায় সে 
চিত্তে প্রেমাগ্ি সতেজ হওয়া! অসম্ভব । এইরূপ নানা»কারণে শুদ্ধ 

প্রেমের স্ফর্তি বৃদ্ধিদ্ধারা তাহার বিশ্ুদ্ধি সাধন একরূপ অনন্তকাল 
সাপেক্ষ । কাজেই প্রেম কতক বর্ধিত হইলে, তাহার বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধি 

উভদ্বের সাধন-প্রধন্রই একত্র কর্তবা। একত্রে করিলে ইহারা পরস্পর 

পরস্পরের সহায় হইয়া, জৈবোনতি সহজসাধা করে। 
নে বাক্তির সহিত স্বার্থসম্বন্ধের বহ একত্ব তাহাকে ভালবাসা, 

'১ভ্তর অনুকূল ক'মভাব উত্তেজনা করা, €বরূপ প্রেমবুদ্ধির উপায়, 

যাহার সহি স্বাথসম্বন্ধের ষত পার্থক্য, তাহাকে 

৮৬ ঃ ভালবাসা, চিন্তের জড়াসন্কির প্রতিকূল বিশুদ্ধ 
| উদ্দারাসক্ত বলে (প্প্রেনীভ্যাস করা, ভদ্রপ প্রেমের 

'বশুদ্ধি সাধনের উপায়। চিত্তের সানুকূল আচরণ, তাহার প্রশ্রয়, 
অনুগ্রহ, যেরূপ প্রেমের স্কর্তিবৃদ্ধিজন্ত প্রয়োজন, চিত্তের প্রঠতকুলাচরণ, 
তাহার সংযম, নিগ্রহ, তন্রপ প্রেয়্ের বিশুদ্ধিবর্ধনজন্য প্রয়োজন । 

চিত্রধন্্ন সততই জড়, সেই জড়তা হইতে প্রেমের ক্রমবিমুক্তি সাধন 

দ্বারাই তাহার ক্রমবিশুদ্ধি সিছ্ধ হন । ভক্তি হইতে বাৎসল্য, বাঁৎসল্য 

হইতে দম্পতিপ্রেম,-এই ক্রমে ইহারা একটী হইতে অপরটা যেরূপ 
প্রেম বৃদ্ধি পক্ষে শ্রেষ্ঠতর, ভদ্বিপরীত ক্রমে আবার উহ্ঠদিগের একটা 
হইতে অপরটী তন্রপ প্রেমের বিশুদ্ধি পাধন জন্য শ্রেষ্ঠতর। কৃতজ্ঞতা, ' 



১৫৬ আত্ম-বিজ্ঞান |" 

করুণা, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্তা, সমতা, সহ্ৃদয়তাঃ সহানুভূতি, নির্বিিশেষ 
কর্তব্যপরায়ণতাদিতে ন্বার্থভাবের হ্রাস বলিয়া বিশুদ্ধভাবের আধিক্য । 

শুদ্ধ ব্যষ্টি-প্রেম অভ্যাস বলে মানবোন্নতি সহজ সাধ্য নহে (৩১)। 

বাষ্টি-প্রেম যতই বিশুদ্ধ হউক না কেন, তাহাতে 

ান রর বাষ্টি-ধর্শের আত্যস্তিক অভাব অসস্ভব। বাষ্টি- 

প্রেম প্রয়েজন। ধন্ম সন্কীর্ণণ পরিচ্ছিন্ন। ইহাতে স্বার্থপরতার 

" আধিক্য । ইহাই আত্মপর ভেদ বৃদ্ধির মূল, নান! 
পাপ, নানা অশান্তির কারণ। সমষ্টি-ধর্্ম তদ্বিপরীত, উদার, পরাথ- 

পর। ইহাতে স্মষ্টি একাম্মভাবের আধিক্য, ভেদ বুদ্ধিও তদাম্মক 

(৩১) ব্যষ্টি প্রেমও যে বিশুদ্ধ হইতে পারে তাহার উদ্দাহরণ আযাশাস্ত্রোন্ত সতা- 

প্রেম ।? সতী'র পতিতেই পুর্ণ আত্মনমর্পণ,--পতিই তাহার গ্র।নানন্দেচ্ছা প্রকাশের 

পূর্ণ আশ্রয় স্থল । তিনি পূর্ণ পতিপ্র।ণ।--পতিই তাহার “আমি” স্থানীয়। আপন শরীর 

ইন্জ্রিয় মন ইহার কিছুতেই উহার স্বার্থ দৃষ্টি-_কিছুর সহিতই তাহ।র কাম লঙ্থন্ধ_ 

নাই । পতিসেবা। পতির তুষ্টি, পতির কাধা, জন্যই ভৎ্সমস্ত সতত নিযুন্ত । পির 

প্রয়োজন স।ধনজন্যই তাঁহার নিকট এ সকলের প্রয়োজন । তাহার 'য ক:ম-গুবু 

সে প্রবৃত্তিও কামজ নহে পতি সেবারূপ কর্তব্য জ্ঞ'নজ | তাহাত কামভাবের জেশও 

নাই। তাহার প্রেম সব্ধন্থাথ ও ফ্ববক।মভাব শূশ্ত । এরূপ নিক্ষাম প্রেম স্ামিরগ 

ৰ্যষ্টি বাক্তিগত হইলেও সমষ্টি বিশ্বপ্রেম অপেক্ষা) বশী বহ কিছুতেই কম বিশুদ্ধ নুহ। 

অবশ্ঠ এ উভয় প্রেমেরই আদর্শ ব্যক্তি একরপ অধুশ্ঠয । ভবে আত্মোন্নতির নিয়মের 

উপর লক্ষ্য করিজে, বিশ্ব প্রিম।পেঙ্ষ॥। সতা। প্রেমেরই সংর্তির এরগাঢুতা ও পর্ণহ'জঃ 

তর্ধিকতর সম্ভবপর ৷ প্রম যখন সম গিলাভের অধিক মানবের রা হণ, মায় 

কাম-রাজ্য, অতিক্রম করে, ভখন হাতার জ্ড ব্যক্তি বাবিশ্ব যে ভ্যশ্রয়ই গাকুক না 

কেন, সে আশ্রয় ভড় ধন ন্ট করা মানবের পক্ষে ততি সহজ সাধা॥ ভ্ভি দাস্য 

বাৎদল্য সথ)জ।বেও প্রেমের কাম-রাজা অতিভ্রমণের উদাহরণ পুরাণাদিতে অংনক 

দুষ্ট হয়। এরূপ হওয়া! আযাঞ্তিকও নহে । তবে প্রেমের এরপ শ্কত্ির আধিকে)র 

দৃষ্টান্ত দুল । বিশেষত: এ দকলের সম্বন্ধ মুূক্ত-বিজ্ঞ।নের সহিতই অধিক বলিয়া 

এ বিজ্ঞানে এ সকল বিষয় বিবৃত হইল ন1। 



ভক্তি আনন্দ ও সংসার ১৫৭ 

হিংসাংদ্বষাদি পাপাসক্কির খর্ধ্বতা । সমষ্টি যত পুর্ণ হইবে ব্যষ্টি ধর্শের: 
তত হাস হইবে, তদাশ্রিত প্রেম তত বিশুদ্ধ হইবে। শ্বদেশাসুরাগাদি 
সমষ্টি ধর্মের বৃদ্ধি সহকারে সমষ্টি স্বা্থর উপর দৃষ্টি পড়ে, সমষ্টি আসক্তি 
উত্তেজিত হয়, সমষ্টি কর্তব্য পরায়ণতার বৃদ্ধি হয়। আপন স্বার্থের সহিত 

দেশের ইঞ্টের, দেশীয় স্বজনের স্বার্থের, যখন একত্ব-প্রত্যয় জন্মে, হিংসা, 

দ্বধ, পরের অপকার, বিৰাদ, কলহাদ্দির আসক্তি ত্বখন আপনা হুই- 
তেই শিথিল হয়। প্রকত্ব প্রতায় যত প্রগাঢ় হয়, তদন্ুকূল আসক্তির তত. 

বুদ্ধি হয় এবং প্রতিকূল আসক্কির তত হাস হয়। কাজেই দ্পমষ্টি,আস- 
ভক্তির বুদ্ধছ্বারা মানবচিত্তের সক্ধীণত1 ও তদ'জ্মক হিংসাদবেষ পরাপকার, 

বি নষ্ট হইয়া, মানাবের পারিবারিক সামাজিকাদি সকল ব/বহাত্রেরই 
ন্নন্ি সাধিত হয়। মানব চিনে বাষ্টি ও সমষ্টি উভয়বিধ আসক্তিই- 

শানধিকভাবে বিদ্যমান । বাক্তি বিশেষের হ্ার, সমাজ দেশ ও বিশ্বের 
সঠিহও আমাদিগের নানাবিষয়ক স্বার্থ সম্বন্ধ, নানাবিধ একত্ব। অত্তএব. 

দানবোর়নি পক্ষে ব্যষ্টি ব্যক্তিগত একায্সকতা ও সমষ্টি সমাজগত একা- 
গ্ক্কভা, এ উচ্ভয় একাম্সমকতা বুদ্ধির প্রয়োজন। এ উভয় ধর্ম পরি- 

বাঁদ্ধত হইলে টহাদিগের পরস্পরের দোষের হ্বাস ও গুণের আধিক্য 
কমাবে । সহানুভূতি একাস্মবকতাদি অনুরাগাত্মক ভাব উভয়েরই 
অনুকূল বলিয়া বাড়িবে, পরশ্রীকাতরতা। পরহিংসাদি বিদ্বেষাত্মকভাব 

একের অনুকুল অপরের প্রতিকূল বলনা সেই প্রতিকূলাস্মৃক্তি দ্বার 
প্রতিকত হইয়া কমিবে। এইরূপে ঞ উজয়বিধ প্রেমের বুদ্ধিদ্বারা পাঁপা- 

সক্তির হাস ও প্রেমস্ফপ্তির বৃদ্ধি হইয়া সংসার দিন দিন অধিকতর 

স্থখর স্থান হইবে। ৮ 

বিশ্ব-প্রমে দেশ-প্রেমাপেক্ষা সমষ্টি ধন্ম্বের আধিক্য থাকিলেও চিত্তের 

জড়ত্ব হেতু আমাধিগের পক্ষে স্বদেশানুরাগ বুদ্ধিকর যেরূপ সহজ, 

বিশ্বান্থরাগ তন্রপ নহে । স্বদেশের সহিত আ'মাদিগের নানাবিষয়ক একত্, 



১৫৮ আত্ম-বিজ্ঞান। 

বহুবিধ স্থার্থ-সন্বদ্ধ, শ্বদেশের উপর আম্াদিগের নানাপ্রকার কাধ্য- 

কাঁরিতার অবকাশ, কার্যযফললাভের আশা । 

বিলে খষেশ সতনাং বিঙগ-্রেদাপেক্গা। হদেশ-প্রেম আমা: 

দিগের অধিকতর হিতকর। তবে পারিবারিক 

প্রেমের বিশুদ্ধিজন্ত যেরূপ স্বদেশান্থরাগের প্রয়োজন, শ্বদেশ-প্রেমের 

বিশুদ্ধিজন্ত তদ্রপ বিশ্বানুরাগের প্রয়োজন । বিশ্বের তুলনায় দেশ ও 

ব্যষটি, স্বদেশ-প্রেমেও আপেক্ষিক সন্কীর্ণতা, স্বার্মপরতাদি বাষ্টি-ধদ্য 

বিগ্ভধমান | ; কাজেই বা্টিধন্ম* বখন চিত্তগত জড়ধন্ম, তথন বিশ্বান্তরাগা- 

ত্যাসবলেই সে ধন্মের নাশ ও চত্তের প্রবত উদারতা সাধন সুসম্তব। 

বিশ্বপ্রেমেই সমষ্টি ধন্দের পুণতা | গদনাগমন সুবিধা, সভ্যতা ও আকা 

নর্ভিবলে এখন সমস্ত পৃথিবীর সহিতই দিন দিন আমাদিগের সত 

বাড়িতেছে । কাজেই পুর্থীব্যাপা প্রেমবৃদ্ধির অবকাশ এখন আমাদাগের 

যথেই্ট হইয়াছে । পুথিবীস্ত সববস্থানের সভিতই আমরা এখন নানা 

সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। কাজেহ এখন এ ত্য উপেক্ষা করিলে অনেক সঙ্গে 

আমাদিগকে পাপাসক্তিতে নিপাতিত হইতে হইবে। চিত্তের সহ্বণৃত। 

বর্ধিত হইবে । জতএব মানবের প্রকৃত হিভপক্ষে এখন পারার 

সামাজিক ও বিশ্ব ইনার কোন প্রেম কোন অনুরাগই, উপেক্গ- 

বীর নহে। বিশ্বান্থুরাগজ কন্তব্যপরায়ণতার উপর দৃষ্টি রা'খিরা 

ন্যনাধিকভাবে এ [তিনের আশ্রয়েই প্রেমের পথে অগ্রসর হওসা 

আমাদিগের কর্তব্য । একা আ্মকতা লাভ প্রেমের ফল। আজ্মপ্রক'শের 

সাহত আত্মপ্রকাশের মিলন প্রেমের কাধ্য। জড়তা এ মিলনের 

বিরোধী । জড়তাই আম্মভাবের (প্রেমের ) পরিচ্ছেদক, আত 7 

ভেদ সংস্কারের উৎপাদক, সর্বন্থাথসরতা ও তজ্জাত বিদ্বেষ ভাবের 

কারণ। জড়তা কঠিন, নারস। কাজেই ইহা প্রেমের রসঘ্ন। তোমার 

আত্ম পকাশ যখন সকল আওখ্মপ্রকাণেস সত নিজিত হয় এবং মিলন 



প্রেমোননাতি ও জ্ঞানেচ্ছ। । ১৫৯ 

যথন নির্কিশেষ হয়, তখন সকলের সহিত তোমার ওককত একাত্বকত। 

লাভ হয়। তখনই তোমার প্রেম কৃত-কুত্য, 

তোমার আত্মা শাস্তরস হ্রূপ পূর্ণানন্দ। সে 
আনন্দ অতুল। তখনই তোমার প্রকৃত বিশ্বৈ 

কাত্মকত! সদ্ধ। যখন তুমি প্রিয়ের স্বার্থ জন্য আপন স্থার্থ সম্পূর্ণ 

ত্যাগ, করিবে, প্ররিয়ের স্বার্থ ধন তোমার একমাত্র স্বার্থ হইবে, 

প্রিরই তোমার এক্রমাত্র আনন্দ হইবে, প্রিয্লতেই যখন তোমার পূর্ণ 
“আমি” জ্ঞান হইবে, তখনই তুমি তোমার প্ররিয়ের সহিত একা আসক 

হইবে । এইরূপে যখন তুমি শত্র, মিত্র, সজাতি, বিজাতি* নীচ, 

প্রধান সর্বমানব সর্ধজীবের সহিত একাআক হইবে,তখনই তোমার বিশ্ব- 

প্রেমের পুণফল লাভ হইবে । ভখন আর প্রেমশিক্ষার জন্ত কোমার 

*দ্বার সমাজ ব। বিশ্বের প্রয়োজন থাকিবে না। তোমার প্রেমের 

“নর বাৎসল্যাদি ভাব,ভদও থাকিবে না। তখন মি ্  নির্বিশেষ 

শর্সান্মক পরমান্স-প্রেমের প্রকৃত আধকারী হইবে । পরিবার 

» লারাদি গ্রামের উত্তেজক বলিয়া, প্রেম বুদ্ধির জন্য পন 'অব 

5ন আবশ্তক । প্রেমাতআসক আনন্দ আত্বার ধঙ্ম। যখন সে ধন্ম 

“লমার লাভ হইবে তখন আর তামার পক্ষে উত্ভতেজকের প্রয়োজন 

দাকিবে না। 

তবে জ্ঞান ও ইচ্ছার সাহায্য বাতীত প্রেমের এরূপ বিকাশ, এবপ 

উঞ্জতি সহজসাধ্য নহে । আমরা পুর্ব দেখিয়াছি যে,জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রেমের 

চক্ষু ও হস্তপদ স্থানীয় । জ্ঞানেচ্ছাবিরহিত আনন্দ 
জ্নেচ্ছর সহিত 

'প্রমেরসন্বদ্ধ। উহা অন্ধ ও পত্ু। সে আনন্দের পক্ষে হিতা হিত দর্শন ও 
দগের ল্গভাব ও পরিবর্তন উউয়েই দুল ভ। যে মানৰের জ্ঞানেচ্ছ। 

বি হুর্বল, তাহার প্রেমের কামাসক্তি, ইন্দ্রিয়পরতন্ত 

জড়ভাব, নই কর! তাহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে । জৈব-প্রেম চিত্তাশ্রিত 

প্রেমবলে একা” 

আকতা । 



১৬৩ আত্ম-বিজ্ঞান। 

বিধায় চিত্তগত কামাসক্তি,ইন্দড্রিয় পরতন্ত্রতার উপরই তাহার প্রথমদৃষ্টি 
যাহার উপর তাহার দৃষ্টি, তাহাই তাহার নিকট আনন্দ, তাহাই তাহার 

নিকট রস এবং সেই রসোপলব্ধিতেই সে আত্মহারা, নিশ্চিন্ত । কাজেই 
জ্ঞানেচ্ছার আশ্রয় বাতীত স্বতঃ তাহার পক্ষে 

চাও আও রসাস্তর গ্রহণ সহজপাধা নহে । জ্ঞানে রসাসক্তির 

সব্বজ্ঞ । .  খর্ধতা হেতু নির্মল উপলন্ষিরই আধিকা। এই 
কারণেজ্ঞান প্রেমাপেক্ষা অধিকতর অনাসক্ত,উদাঁ- 

সীন। এই উদ্দাপীন উলব্ধি-স্বরূপতা জন্য,জ্ঞানের ভ্রিকালজ্ঞতা,সর্বদর্শিত্ব। 
ইহার বলেই জীব পরিণামদর্শী, হিতাহিত বোধে সমর্থ । ইচ্ছা আত্মার 

কারার নিয়মনশক্তি | ন্ানফর্ভীতেই ইহার প্রকাশ। 
মন শক্তি বলিয়। ইহা! জ্ঞানানন্দেরই আশ্রিত । তাহাদিগের আসক্তি 

সর্ধবশন্তিমূল |ইহ!র অনাসক্তিতেই ইহার আসক্তি অনাসক্তি। স্বতঃ 

০০০ ইহার আসক্তি অনাসক্তি কিছুই নাই, ইহা! পূর্ণ 

উদ্দাসীন। এই কারণে ইচ্ছ! সর্বজড়শক্তির মূল। ইহার সর্বাশক্তিমন্তা । 
জ্ঞানানন্দ ইচ্ছাকে যেরূপ চালার, ইচ্ছা সেইরূপই চলে । ইহা হুইন্ডে 

যেরূপ সভ্ভা, যেরূপ আসক্তির সুপ্তি চার, ইহা সেইরূপই দেয়। 

এই স্ফুর্তিই জীবের ক্রিয়াশক্তি ইহাই সর্নপরিবর্ভন, সর্বসংশ্লেষণ 
বিশ্লেষণের কারণ ॥। ইহার বলেই জৈব চিষ্ডে্র অর্ধ পরিবর্তন, উন্নতি, 

অবনতি & ইহাই জীবের সর্বোন্নতিসাধক প্রযত্র, উদ্যোগ ॥ আলম্ত, 
নিদ্রা, তন্দ্রা, অনুগ্ভমশীলতা ইহার বিপরীত জড়ধর্শ্। জড়ধঙ্দুই জীবের 

সর্ধপত্তনের কারণ, জৈব ইচ্ছার খর্ধ কারক । আনন্দ যেরূপ সর্ব রস 
ও তদাত্মক সঙ্গ ও মাসন্তি নিচয়ের নূল, জ্ঞান তদ্রপ সর্কবোপলন্ধি সব্ধ 

উদ্দাসীন্য ও তদাত্মক সর্বদর্শনের মূল, এবং ইচ্ছা তদ্রপ সর্বস্ফৃ্টি, সর্ব 
পরিবর্তন ও তদান্মক সর্ব উদ্মোগ, চেষ্টা,প্রযত্বের মুূল। কাজেই আনন্দ 

মানবৈর সর্ধাভীষ্টের আত্মান্তানীয় হইলেও এ তিনের ক্রমোন্নতি বলেই 



প্রেম ও জ্ঞানেচ্ছার পরম্পরোন্নতি। ১৬১ 

মানবোন্নতি সহজ সাধ্য । এইরূপে জ্ঞানেচ্ছার উন্নতিসহকারে বহু- 
দর্শন হিতাহিতজ্ঞান উদাসীন প্রযত্বাদ্ির আধিক্যে, 

জর প্রেম চিত্রধর্মগত পরিচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ণ জড় কামা- 
ক্ষয়। সক্তি পরিত্যাগে, ক্রমে আত্ম ধর্মগত অপরিচ্ছিন্ন 

উদ্দার আত্মরতির পথে অগ্রসর হইবে ; এবং প্রেম 

ঘত নির্মল উদ্দারভাব পাইবে, জ্ঞানেচ্ছার লক্ষ্যও তত নির্মল তত বন্ু- 

ব্যাপক হইবে। প্রেমই. খন জ্ঞানেচ্ছার লক্ষ্য এবং জ্ঞানেচ্ছা ও প্রেম 

যখন পরম্পর পরস্পরের আশ্রিত, তখন উহাদিগের একেরু উন্নতিতে 
অনোর উন্নতি বুক্তিযুক্ত। এইরূপ প্ররুত আত্মায় আত্মজ্ঞান' এবং 

জড় শরীবেন্ছ্িয় প্রাণ ও অন্তঃকরণে, করণাদি জ্ঞান জন্মিরা, মানবের 

সহ্ৃদয়-ভা, শাস্তি, উদারতা, সর্ধদর্শিতা, সমত', প্রবত্ব, উদ্যমণালতা, *ব্ল, 

বাধ, শৌর্ধা, মাহস' সহিষ্ুতা, কর্তব্যপরায়ণাদি ক্রমেই বাড়িবে। এবং 

ক্রমোন্নতি বলে পরিশেষে প্রেম, জ্ঞান ও টা, চিন্তাশ্রয় ও তদাত্মক 

সঞ্র'বধ ভক্তি বাৎসল্যার্দি সবিশেষ বাষ্টিভাবভেদ সম্পূর্ণ প্ূপে ছাড়িবে/ ও 

আগ্মাশ্রয় ও তদান্মক পুর্ণ নির্রিশেষ এক অদ্বিতীয় পরমান্ত্ব লাভের 
প্রত্যাশী হইনে (৩২)। 

1৩২) এই আশাপুর্ণ হইলেই তিনি পূর্ণাদৈত অনন্ত শান্তি রসের রসিক। 

জঞন(ননোচ্ছা এ ঠিনই কথন নির্বিবিশষভা বে পুর্ণ এবং পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে 
সপ্রকাশ। আনন্দের বিষন্ন তখন জ্ঞানেচ্ছা ও জ্ঞানেচ্ছার আশ্রয় আনন্দ। এই 

রূপে উহার সর্বজড়পরিচ্ছিশ্ত।ববিরহত হইলে পরম্পর পরম্পরের আশ্রয়ে 

একাস্মক ভাবে পূর্ণ সপ্রকাশ হয়। জন্তত। তখন স্বীয় কাষাধর্মা পরিত্যাগ করিয়।, 

মূল ফারণ-ধশ্ম গ্রহণে, চৈতন্যের আয়ে পূর্ণলুপ্ত হয়। তাহার প্রকাশাপ্রকাশ তখন 

সম্পূর্ণরূপে তাহারই ইচ্ছাধীন। তিনিই আত্মা । ঙাহারই প্রকাশ ও প্রকাশক এই 
দ্বৈত ভাব.। পূর্ণাঘৈত অবস্থায় তিনিই: আছৈত সচ্চিদানন্দ স্বরপ। ইহাই তাহার 
কাঁধাকারণ ভাবের অতীত পূর্ণ ির্বিশেষণ অদ্বৈত শান্তযপলব্ধি স্ববূপ। 'নিত্যোপলবি 
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পূর্বে মানবে ভালবাসা! জড়পদার্থে ভালবাসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর 
বলা হইন্নাছে। জড় ভালবাসা যে সর্ধাবস্থায়ই নিগ্রাহ, এমত সে 

কথার অভিপ্রেত নহে। জীবের যখন জড়াসক্তি বলেই আত্মাসক্তির 
উদগম, তখন জড়াসক্তির পূর্ণতাঁকালে, সেই 

আত্মোন্নভিজন্া আসক্তির উত্তেজনা ব্যতীত আত্মাসক্তি লাভের জড়াদক্তির প্রয়েজন 
... উপায়স্তর নাই। এই কারণে মানবের যখন 

কেবল আপন শরীরমাত্র আসক্তির বিষয় এবং “সেই আসক্তি চরি- 

তার্থতাজন্তই সামান্য জড় জ্ঞানানন্দেচ্ছার পরিচালন, তখন সে 
আসক্তির বুদ্ধি এবং সে আসক্তিচরিতার্থতার উপযোগী নানা! জড় 

বিষয় প্রদানে সেই বিষয়নিচয়ে এ আসক্তির প্রসারণ, পরিবঞ্গন 
বলেই তাহার ভ্রমোন্নতির আশা । কাঁজেই এ অবস্থায় জ্ড়াসক্তির 
বুদ্ধি পরম হিতকর | মঙ্গলময় নৈসগিক নিয়মের ইহাই ধর্শ। হই 

জড়াসক্তিরই নাম ভোঁ্লীসক্তি। ইহার বিষয় ভোগ্য বিষয়। সেই 

বিষয়ের উপত্ভাগ, তাহার সঙ্গ করণ, হইতেই জড় সুখের উৎপত্তি। 

এস্সুখ সতভতই সংস্কারাশিত ও বিবরাপেক্ষী, বিষয় শাক্তদ্বারা আসন্ত, 

বিষয় ভাবে ভাবিত, ব্ষিয়ের ভালমন্দ গুণে গুণান্থিত, তাহার সঙ্গীর্ণ, 

পরিচ্ছিন্ন স্বভাবজন্্য সঙ্কীর্ণ পরিচ্ছিন্ন। এই জড়ভাবাপন্ন আনন্দই 

কাম। ইহার আসক্কি কামাসক্তি । এই আপক্কির উৎপাদক থে কান- 

দৃষ্টি, ইহার চঠ্িহার্থতাসাধক যে কাম-গ্রবৃত্তি, সে দৃষ্টি ও গ্রনুভভি,, 
হিতাহিত বা কর্বব্যাকর্তব্য জ্ঞানেচ্ছা জন্য নহে। প্রকৃত কর্ববা- 

কর্তব্য জ্ঞান, কর্কব্যপরায়ণতা এখনও মানবের অপরিচিত । মানবের 

জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছ--এ তিনই 'এখন জড়ভাবে ভাবিত, কামাসক্কির 

আশ্রিত। হত] ও ভ্ঞানানন্দেগ্ছা এই উভয়ের মিলনে-অবরোধক ও 

স্বরূপ ৎশ-শারীরক ২1৩,৪*। “মানদ্বৈতে স্থখং কিছ ই৭৯ই্বতমেধহি।--পঞকদণী 

৯১1১৬ ফাঁরণতবে তিনিই পরমেশ্বর | কার্যাভীষে তিনিই বিশ্ব। 



কামে জড়তা ও চৈতন্য । ১৬৩ 

প্রকাশক এই শক্তিদ্বয়ের সংধোগে, ইন্ধনাগ্রি সংযোগের ন্তায়, 

কামাসক্তি সততই প্রজ্লিত, সততই চঞ্চল। জড় ইন্ধন দহনজন্ত 
'অগ্রির প্রজ্বলন যেরূপ অন্্ন্ভাবী ও প্রয়োজনীয়, জ্ঞানাননেচ্ছার 
জড়ভাব নাশনন্তও এ প্রজ্বলন তদ্রপ অবশ্রস্তাবী ও হিতকর। অগ্সি- 

জবালার জলদগ্রি শিখ! ও ধূম এই দ্বিবিধ প্রকাশের ন্যায়, কামজ্বালারও 
জড়াংশ ও আত্মাংশের প্রকাশ তারতম্যে, রাগ দ্বেষ, উদ্যোগ, আলম্ত, 

জ্ঞান মোহাতআ্মক, পরস্পর বিরুদ্ধ, দ্বিবিধ প্রকাশ । এইরপে কাম 

জ্ঞালার ভালবাসা, মন্দবাসা, হিংস! সাহস ভীরুতা, জ্ঞানত্রান্তি,ঃ প্রযত্ব 
আলম, নিদ্রাতন্্রীদি নানাভাঁব বিকার । চাঞ্চল্যের প্রাধান্তে এখন 

সমতা, সহিষ্ণুতা, শাস্তি, মানবের একরূপ অস্বাভাবিক। লৌকিক 
ভাবার এই কামাসক্তিরই নাম মানা (৩৩)। এই মারাই এখন মানবের 
সি আপস শপ শা জি রি সালাত লিল 

(৩৩) এ লৌকিক মায়ায়, জড় ও টৈতগ্, উভয়ই বিদ্যমান। ইহার যে জড়াংশ 

দন্ত মতে, ভাহাই প্রকৃত জগচ্ছক্তিজপিণী জড়া মায়া ব। প্রকৃতি । বীজ হইতে 

সুশেন্র ম্যায়, এই প্রকৃতি হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। তস্বতঃ প্রকৃতি কেবল নাম 

এণসম্মক আঅকারাদি ধারণের প্রবণতা বা আসক্তি স্বরূপ শক্তি মাত্র । ইহাতে বস্ত- 

নন্তার পূর্নাভাব । আস্ঘা-স্বূপ পরমেশর স্বয়ং স্বীয় নির্বিশিষ সন্তকে, জড়াসক্তি 

বলে, নিয়মিত করিয়া, কগদ্বীজের সৃষ্টি করিয়াছেন । কাজই এ বীজে আম্মা! ও 

জড় এ উভয় ধু নিত্য বিদ্যমান এবং উহার 'য ভেদাগ্তক আকার ও প্রকাশ 
তাহাই মাত্র প্রাকৃতিক। উহার মে প্রকৃত বস্ত-নন্ত। তাহা! আন্মিক। মানব, 

গঃমগরূপ স্বীয় কর্ণদ্বারা, জগৎ হইতে এই প্রাকৃতিক আজি সংগ্রহ, ও কর্খ- 
কল্প অ।পন অস্তঃকরণে সঞ্চয় করে। তবে ইহার সঞ্র সম্ঘ্ধ সে যেরপ 

ধান, বেদাস্তঘততে ইহার ভোগ সম্বদ্ধে তদ্ধরপ নহে। ভোগ, বিষয়ে সে ঈশ্বরা- 

ধান' জীবের চিত্তাশ্রিত জড্রাংশের তাধ্কতম্যজন্ক ইহার নান? ভাব প্রকাশ ও 

শক্ভেদ। ইহার এই ভেদ বিশেষেরই নাম কাম বা মাহা। কাজেই অজ্ঞ।ন- 

তার আশ্রয়ে মানব কাম (মার) রাজোর অধীনাবন্থ,য় এ কামুক যেরূপ হিহাহিত 

এ1নবিরহিভ দেখে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা তঙ্ধপ নহহে। ঈশ্বরের নৈসগিক 
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জ্ঞানানন্দেচ্ছাস্থানীয়। কাঁজেই ইহার সাহাঁষ্যেই যখন-'ছাহাঁর বিশুদ্ধ 
জ্ঞানানন্দ ইচ্ছা লাভের আশা, তখন নিয়মিতরূপে উত্তেজক বিষয় 
প্রদানে ইহার স্ষুস্থিবৃদ্ধি তাহার পক্ষে হিতকর। ্কর্তি যত বাড়ে, 
পপি ল্পাশাাশী শশিপ্পীশপীশীশীটি ও) ৮ শাাাশিশি শাশিপীশশাশীীশাীশীিতী শশাশাটীীশটিলি শশা 

নিয়মে নিয়মিত বলিয়। সতর্কতার সহিত ইহার অনুসরণ করিলে, এ ক।মজ আসভি | 

সততই জীবের মঙ্গলদা রক । 

এই নিয়মনের উপর লক্ষ্য করিয়াই পাশ্চাঁতা নীতি-বিজ্ঞ।নে বিবেক (17)01710197) 

বাদের উৎপত্তি। ইহ। মানব চিত্তে সততই বিদ্যমান। তবে"ইহ।র প্রকাশ সর্বাবস্থায় 

তুল্য নহে এঝু চিত্তের মুঢ ও কাটমিক অবস্থায় জীব ইহার প্রকৃত জ্ঞানম্বরপত1 উপ. 

লব্ধি করিতেও অক্ষম । ইহ! তখন তাহার নিকট একটা জড় আসঙ্জি (মায়া) 

বলিয়াই পরিচিত। ইহার বলেই হিংসা স্বরূপিণী সিংহী আপন শাবককে" নিরা শ্রয়, 

কাঞ্জে প্রতিপালন করিয়া স্বাধীন হইলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে। ইহার বলেই মঢ় 

বাক্তির হিতকর অবগ্ঠ কর্তব্য কায্য বিষয়ে অন্ধ আনক্তি॥ আত্মার আনন্দ স্গভ'ব, 

কর্তব্য পরায়ণতাঁ, পরাধ-পরহা. পরের আনন্দোৎ্পাদনাদি প্রবৃত্তির উপর লক্ষা 

করিলে পাশ্চাত্য আনন্দাধিক্যবাদ ( [11118211417 ৮19 ) সঙ্গত বোধ হহুব। 

মানবের সংস্কারজ ভাবেরঃক্রমবিশ্ুদ্ধির নিয়মের উপর লক্ষা করিলে, পাশ্চাত্য ভাবে, 

ন্নতি বাদ (1৭521185010 ৬1) এবং যাস্ত্রিক ও জীব জগতের সাধারণ ক্রমোননতির উপর . 

লক্ষ্য করিলে; পাশ্চাত্য ত্রমোরতি (12৬919001)0 ) বাদের যাথাথ্া বোধগমা হবে| 

আমরা ইতিপূর্বে প্রেমের সমষ্টি উন্নতির ও তৎফল সম্বন্ধে যাহ! দেখিয়াছি চষে 

পাশ্চাত্য সমাজান্ম (500181-511) বাদ ও বিশ্বাস ((:081))10-99]£ )বাদেরও এক ত 

ভিত্তি ও সারত্ব জদয়ঙ্গম হইবে। 

এ সর্কাল বাঁদের যাহার! প্রবর্তক উহার! সকলেই মনস্বী পুরুষ । সকলেরই আয়ম- 

ধর্ম প্রবল। কাঁজেই তাহারা যে ষে চিত্তগত ভাবের উপর লক্ষ্য করিয়া আপন 

আপন বাদ প্রকাশ করিয়া:ছন. তাহ।র কোন ভাবই মিথ্যা হওয়। সুসম্ভব নহে। 

বে মানব যতই চিত্বোনঠি লাভ কঞ্ষন্ না কেন, চিত্তগত জড় সংক্ক।রের মাহাবা 

ব্যতীত তাহার “কন উপলন্ষিই শুসন্ভব নহে । কাজেই তাহার ভাবে পলক, তাহার 

লক্ষা, প্রকৃত হইলেও যে, ভাহাতে একদেশাস্মক সন্কীর্ণতা থাকিতে পারে, সকল 

ভারের উপর তুল/রূপে উহার যে দৃষ্টি ন পড়িতে পারে এবং সকল মনম্বীর চিত্তে যে 

বম সপী শপ পশপসপ? সীশিপেপাি  পজপ পিক প স৭৯পপ 



ভোগ হইতে প্রেম। ১৬৫ 

ইহার আশ্রিত জড়তা তত অন্তহিত হয়। এইরূপে যখন ভাল- 
বাসার প্রকৃত আনন্দ শ্বভাব কতক প্রকাশ হয়, তখন ভালবাসার 

উপর আবার মানবের কামদৃষ্টি পড়ে। অন্ত দ্রব্যের স্ায় ভালবাসাঁও 

তাহার ভোগাসক্তির বিষয় হয়। ভালবাসার ভাব বখন তাহার 

মনে উদয় হুয়, তখনই তাহার সুখ জ্ঞান জন্মে। এইরূপে ভালবাসা" 
লাভে তাহার বাসনা জন্মে। মানবব্যতীত জড় 

য হইতে ভালবাসা অপ্রাপ্য বলিয়া, ভাল- 
বাসা লাভ ও অস্ঠান্ত নানা কারণে, ৪অন্ত মানবে 

তাহার প্রয়োজন-ৃষ্টি পড়ে। এইরূপে মানব এখন তাহার? নূতন 
আপক্তির বিষয় হয়। যে ব্যক্তি আসক্তির বিবয় হয়, সে ব্যক্তি হইতে 
ভালবাসা -বা অন্য প্রয়োজনীয় লাভ না হইলেও, এ আসক্তির *ক্রম 

বৃদ্ধিতে, তাহাকে ভালবাসতে প্রবৃত্তি জন্মে । এইরূপে এ ভালবাসা ধত 

দন্ল হয়, ইহার সঙ্গীর্ণ স্বার্থ-ৃষ্টি, ভোগাসন্কি (সুথখভাব ) তত অপগত 

হয়| ক্রুমে ইহ] বিশুদ্ধ প্রেমভাবে সপ্রকাশ হয়। প্রেম স্বয়ং নি-স্বার্থ। 

ইহার পাত্রের স্বার্থে ই ইহার স্থার্থজ্ঞান বলিয়া ইহা! 
পূর্ণ পরার্থপর। ভোক্তার স্থীয় স্বার্থে ্বার্থভ্ঞান- 

জন্ সুথ স্বার্থপর । প্রেমের দৃষ্টি অন্তের আনন্দ- 

বর্দনে, সুখের দৃষ্টি আপন আনন্বদ্ধনে । প্রেম স্বার্থভাবের বিনাশক, 

একাত্মকতার পরিবদ্ধক। সুখ স্বার্থ-ভাবের পরিবগ্ধক, একাত্মকতার 

বিনাশক । আস্বাদনের উপর ভোগের দৃষ্টি বলিয়া ভোগ-সুখ সঙ্ীর্ণ। 

অধীনতা, লজ্জা, ভয়, শোক, তাপ, আলম্ত, তন্দ্রাদি প্রকৃতি-স্বভাবের 
পরিবদ্ধক। প্রকাশ, বলবীধ্য, য্লাহস, স্বাধীনতা, উদ্যোগ, চেষ্টা, 

প্রধত্বশীলতাদি পুরুষ-স্থভাবের স্ব ুত্তিবর্ধক ও প্রক্ৃতি-স্বভাবের খর্ক- 

সতত মকল ভাবের পুদিনা হইতে ক শ স্বীকার কর! অযৌক্তিক 
শহে। এ নকল মতের বিচার এ বিজ্ঞানের বিষয় নহে। 

ভোগ হইতে প্রেমের দে 

উৎপত্িি। 

প্রেম সহথাপেক্ষা 

শেঠ । 



১৬৬ | আত্ম-বিজ্ঞান। 

কারক। প্রিয় ব্যক্তির আনন্দ-বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি ও স্থার্থশূন্ত বলিয়া 

প্রেম উদার, প্রকাশম্বভাব ও সাহস বল-বীধ্যাদি পুরুষধর্মের পরি- 

বর্ধক । প্রেমের বে সঙ্কীর্ণতা, মে প্ররুতিধর্ম, তাহা! ইহার স্বভাবজ 
ধর্ম নহে । তাহ! প্রেমাশ্রিত মানবচিত্তগত জড়াসক্তির ধর্ম। মানব 

চিত্বাশ্রিত বলিয়াই চিত্তগত জড়াসক্তির সাহায্য ব্যতীত, সে প্রেম- 

লাভ বা প্রেমবুদ্ধি করিতে অক্ষন। কাজেই চিত্তাশ্রয় কালে এ 

আসক্তিজাত সম্কীর্ণতা তাহার প্রেমে অবশ্তস্তাবী (৩৪)। তবে 

ভোগাস্বক এ আসক্তির উপর দৃষ্টির হ্রাস ও প্রেমের উপর দৃষ্টি বৃদ্ধি 
করিয়। প্রেমন্প্রকাশ যত বাড়াইবে, যত প্রগাঢ় করিবে, তদাশ্রিত 

এ আসক্তি তত হাম পাইবে, নি-স্বার্থপ্রেম তত বাঁড়িবে 11 যাহ! 

আমর! ভালবাসি, যাহাতে আমাদিগের আসক্তি, তাহারই সহিত 
আমর! মিলিতে (এক হইতে) চাহি বলিয়া জড় পরিণতিই জড় 
সঙ্গাত্মক সুখের চরম ফল এবং আত্মপরিণতিই আত্ম সঙ্গাত্সক প্রেমের 

চরম ফল। এই কারণে আনন্দের এ উভয় প্রকাশ পরম্পর বিরুদ্ধ। 

প্রেম প্রকাশ বত বুদ্ধি পায়, সুখ প্রকাশ, ভোগামক্তি, তত হ্রাস 

হয়। ম্থখ মানবের বন্ধনের, প্রেন তাহার মুক্তির, হেতু । এ বিষর 

পরে বিবৃত হইবে । 

প্রেমাসক্তি জীবের কল্যাণ বদ্ধক বলিয়! প্রেমস্ফর্তির উদগমের 
স্পস্ট ০ শখ এপস ০ তা 

(৩৪৭ পরমেশ্বররূপ নির্বিশেষ আত্ম।শ্রয়েই কেবল ইহার জড়াশ্রয়ের পূর্ণ মুক্তি 

সম্ভব। পরমেখরেই ইহ পুর্ণ নির্ব্বিশেষ পূর্ণ স্বভাবে সপ্রকাশ। সেই প্রেমই 

প্রকৃত সঙ্কেচভ।ব বিরহিত নির্ব্বশেষ প্রেম। সেই প্রেমই প্রকৃত নিভয়প্রদ 

শ্রুতি বলেন “্যদাহেবৈষ এতক্িননদৃপ্েহনা তস্্নিরুক্তেহনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে । 

অথ সোহভয়ং গতো৷ ভবতি। যদ হোবৈষ এতশ্সিন্ন দরম স্তরং কুরুতে অথ তন্ত ভয়ং 

ভবতি।” তৈত্তিরীয় ২৭। 

4 পুরণোক্ত সতীদান্তাদি প্রেম ইহার উদাহরণ স্থনীয়। ৩১ নোট ভ্রষ্টবা। 



কামের বিশুদ্ধিতে জ্ঞানেচ্ছা বিশুদ্ধ । ১৬৭ 

পর, প্রেমে আসক্তির বৃদ্ধি ও স্থথে আসক্তির হাস করা মানবের সর্বথা 

কর্তব্য । কাজেই তখন জড়পদার্থের সহিত ভাল- 
বাস! সম্বন্ধের হাস ও মানবে ভালবাসার বৃদ্ধি 

করা জীবের হিতকর। কামাসক্তিরূপিণী মায়ায় প্রেমের স্তায় কর্তব্য- 
জ্ঞানেচ্ছাও লুকায়িত বিধায় এখন জড়তার হ্বাসে এ মায়৷ হইতে 
প্রেমের হ্যার,_-জ্ঞানেচ্ছাও সপ্রকাশ। এবং আমরা যখন সতত 

সর্বিষয়ে জড় শরীরেন্্রিয়াস্তঃকরণের অপেক্ষী, তখন তাহাদিগের 

রক্ষণাদি জন্য জড়ের প্রয়োজন আমাদিগের সততই থাকিবে । বরং 
ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে মানবের পরম্পরের সহিত সম্বন্ধবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে- 

০৮০৪৪ ভোটার ক্রমেই বাঁড়িৰে। কাজেই জড়ের 
হাসও প্রয়োজন- সহিত এখন তোগ-সন্বন্ধ হাঁস করিলে, প্রয়োজন- 

জান-সম্বন্ধ বৃদ্ধির জ্ঞানসম্বন্ধ আর ত্রাস হইবে না, বরং বৃদ্ধিই 
পাইবে। পুর্ব্বে আমরা ভোগাত্মক মায়াবলে 

যেরূপ জড় বিষয়ের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মিতবায়, করিতাঁম, এখন প্রয়ো- 

জনজ্ঞানজ প্রবৃত্তি বলে তদ্রপ করিব। এই প্রয়োজনজ্ঞানের নাম 

কর্তবাজ্ঞান এবং তদাত্মক্ প্রবৃত্তির নাম কর্তব্যপরায়ণতা । অতএব 
জড়ের সহিত ভোগ সম্বন্ধ (৩৫) ত্যাগ করিলে এখন জ্ঞান, আনন্দ 

ও ইচ্ছা এ তিনেরই স্কুত্তি বাড়িবে, তিনই বিশুদ্ধ হইবে। আনন্দের 
০০০০০ 

প্রেম বৃদ্ধির ফল। 

৬ 

(৩৫) বেদান্ত মতে জড় ভোগাসক্তি জীবের পতনের কারপ। হ্হার 

ভাবাভাব জন্য জীবেশ্বরের প্রভেদ । ইহার ভাবে আত্মার জীবত্ব। ইহার আত্া- 

স্তিক অভাবে ঈখরত্ব। তখনই আত্মার পূরণৈশ্বর্য । “দ্বা সপর্ণা সযুজা সখায়। 

সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজীতে। তয়েরন্যঃ পিপ্ললং স্ব দ্বত্তানশ্রন্নস্যোহভিচাকৃশীতি 4” 

ছুই পরম্পর সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী এক (শরীর ) বৃক্ষ আশ্রয় করিয়। আছেন । 

তাহাদিগের মধ্যে একজন মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন, অন্য জন ন। খাইয়া (কেবল) 

দর্শন করেন। শ্বেতাশ্বতর 81৬। “কর্নাধ্যক্ষঃ সর্ববতৃন্ক।(ধিবা সঃ সাক্ষী, চেত। কেহলো। 



১৬৮ আত্ম-বিজ্ঞান। 

জড় বিষয়াশ্রয় ত্যাগে সন্কীর্ণ সুখ পরিণতির ক্রম হাঁস ও জীবাশ্রয় 

গ্রহণে উদার প্রেম পরিণতির ক্রমবৃদ্ধি হইবে। এবং জড়ের সহিত 

ভোগাসক্তিত্যাগে কর্তব্যজ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতা, অনাসক্ত ভাবে জ্ঞান ও 

প্রবত্ব পরিচালন সামর্থ্যও ক্রমে পরিবদ্ধিত হছইবে। জড় ভোগাসক্কিই 

জীবের সর্ব অনাত্মক বিদ্বেষ ভাবাদির প্রকৃত উৎপাদক। কাজেই 

তাহার হাসে মানবগণের পরস্পরের মধ্যে সপ্ভাব-ভঙ্গের কারণ হাস হইয়! 

জৈবপ্রেম আরও সবল হইবে। এইবূপে প্রয়োজন াধনও পূর্ববাপেক্ষ! 
উন্নতি লাভ করিবে। এবং মানবের কামাসক্তি ক্রমেই শিথিল হইয়া! মানব 

কামরধজ্যের অধিকার হইতে ক্রমে জ্ঞানরাজ্যের পথে অগ্রসর হইবে। 

জড়প্রয়োজনের আধিক) জীবের বন্ধনের কারণ না হইয়া "তাহার 
ক্রম ্ুক্তির কারণ হইবে । ইহাই প্রবৃত্তিজ ক্রমোন্নতি লাভের প্রকৃত 

পন্থা । এখন মানবের জ্ঞানানন্দেচ্ছার প্রচণ্ড প্রজলনাত্মক কাম-ভাবের 

স্াসে তদাস্মক ক্রোধ হিংসা লোভ মোহাদির খর্ধতা জশ্মিবে। পাপাদিতে 

অনাস্তি ও অহিত-নিরাকরণ-প্রবৃত্তি এখন পূর্বের ন্যায় প্রচণ্ড ক্রোথু 

হিংসাদেষাদিরূপ কামজ প্রকাশের কারণ হইবে না। ইহ! ক্রমে উদাসীন 
জ্তানজ কর্তব্যপরায়ণতায় :পরিণত হইবে। 'অহিতকরণজন্ত অহিত- 

কারীর শান্তি প্রদান কর্তবা হইলেও তাহার সহিত স্বজাতিসম্বন্ধ 

ও তজ্জাত অন্য কর্তব্যব্যবহারের অভাব হইবে না। জীবের সহিত 

একাত্মক প্রেম ও জড়ের সহিত্ত উদাসীন জ্ঞান সন্বদ্ধের বৃদ্ধিসহকারে 
এখন সর্বজীবে প্রেমাত্মক স্বজাতি ভাব ক্রমেই পরিপুষ্ট হইবে । আমরা 

অহিতকারী প্রিয় ভ্রাতাকে যে ভাবে দণ্ড প্রদান করি, অহিতকারী 
অন্ত জীবও আমাদিগের নিকট তদ্রপ ভাবে দণ্ডার্ হইবে। স্বাধীনতা, 

নিগুণশ্চ।” ঈশ্বর কর্াধ্যক্ষ, সর্ধবভূতস্থিত সাক্ষী চেতগ্িতা সত্ত।স্তর নিরপেক্ষ ও 
নিগুপ। স্বেতাস্বতর। ৩।১১। 



ঈশ্বর-প্রেম। ১৬৯ 

সমতা, সহ্ৃদয়তা, সহিষ্ুতা. উদারতা, দয়া, ক্ষমা, পরোপকার, তত্ব- 
জ্ঞান, সাহস, বল, বীর্ধ্য, শৌর্ধ্য, উদ্যমশীলতাদি এখন ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইবে। 

ঈশ্বরানুধ্যান ও ঈশ্বরপ্রেম নির্বিশেষ জ্ঞানানন্দ লাভের প্রধানতম 
উপায়। তিনিই যখন জড়লেশ বিবর্জিত নির্ব্বিশেষ বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দের 

স্বরূপ, তখন তাহাতে চিত্ত সংযোগ, তাহাকে 

আপন করিবার প্রয়াস, করিলে 'সাধকের জ্ঞানা- 

নন্দে সেই নির্ব্বিশেষ ভাবের বৃদ্ধি কেন না 
হইবে? আবার তিনিই আমাদিগের স্ষ্িস্থিতিপ্রলয়াদি সর্বকণ্ঠাণের 
কারণ (৩৬)। এবং তিনিই আমাদিগের আপনারও সর্বপ্রিয়জনের 

আস্ম, পুর্ণ বিশ্বের আত্মা, তাহার সহিত আমাদিগের এ সম্বন্ধের ম্উপ- 

লব্দি বলে, তাহার সহিত একাত্মকতায় আমাদিগের পূর্ণ স্বার্থ, পূর্ণ 
শাস্তি। কাজেই তাহার আশ্রয়ে জ্ঞানানন্দের বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধি এ উভয়ই 
নাধিত হয়। 

তবে তাহার সেই নির্বিশেষ স্বরূপ জড় চিত্তের অগৃহা, আত্মপ্রকাঁশ- 

সেই উপলব্ধির যোগ্য । কাজেই সে প্রকাশ লাভের পূর্বে, মানব 
তাহাকে স্বীয় চিত্তে ধারণা করিতে অক্ষম। 

লিকার পক্ষে চিত্তে ধারণা করিতে না পারিলেই বা সে তাহার 
সেবা অহিতকর। অস্তিত্ব কিরূপে স্বীকার করিতে পারে? যাহ! 

একেবারে না জানি, না৷ বুঝি, তাহা মীনা এক- 
দ্দপ অস্বাভাবিক । এবং না জানিয়া না মানিয় কাহাকে প্রেমা- 

ঈশ্বর-প্রেম, ঈশ্ব- 

রানুধ্যান। 

(৩৬) তাহার বিশেষানুগ্রহ জন্যই হউক ব৷ তদনুধ্যানজাত উন্নত অংয্মশক্তি- 
ল।ভবলেই হউক, ভক্তের যে আরও নানা সাময়িক মঙ্গল সাধিত হয়._এ কথও 

তাহার সাধকগণ অস্বীকার করেন না। তবে উন্নত চিত্ত ব্যক্তির এরূপ সাময়িক 
মঙ্গলের উপর আসক্তি কষ । 



১৭০ আত্ম-বিজ্ঞান। 

মুধ্যানের বিষয় করা আরও দুরূহ । কাজেই চিত্তের জড় সন্কীর্ণাবস্থায় 
এ প্রেমানুধ্যান অসম্ভব । আবার শ্বয়ং একেবারে না জানিয়া, ন! 

বুঝিয়া শুদ্ধ অন্তের বাক্যে বা সাম্প্রদায়িক আকর্ষণে, বিশ্বী বলে 

মানিয়। তাহাকে প্রেমের বিষয় করিতে চেষ্টা করিলেও অনেক সময়ে, 

লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া, সে চে] নানা অমঙ্গলের কারণ হয়। নির্বিশেষ 
ঈশ্বরবাদিগণের মধ্যে যে সম্প্রদায়ান্থুরাগ, ভেদজ্ঞান ও তজ্জাত বিবাদ 

বিসম্বাদাদি বিদ্বেষ ভাব, পাপাসক্তি, পাপাচরণ,৮-এতৎসমস্ত ইহার 

উদ্বাহরণ। অবশ্ত এ দোষ নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরবাদের নহে। সে বাদ পূর্ণ 
নির্দোব। এ দোষ সাধকের স্বীয় সন্কীর্ণ জড়চিত্তধর্মের। মানক 

যখন পূর্ণ চিত্তাশ্রিত; চিত্তবৃত্তি, চিত্তভাব, চিত্তামক্তির সাহায্যেই যখন 

তাহধর জ্ঞানানন্দইচ্ছার প্রকাশ ও উপলব্ধি; এই চিত্তবৃত্তিই যখন 

তাহার প্রকৃত জরে ; চিত্তভাবই প্ররূত ভোগ্য, ও চিভ্তাসত্তিই প্রক্কৃত 

ঈপ্সিত; তখন তাহার চিত্তের উন্নতি অবনতির সহিত তাহার জশ্ব- 

রোপলব্ধির উন্নতি অবনতি কেন না হইবে ? এই কারণে তাহার স্বীয় 

চিন্তে যখন জড় ধর্মের আধিক্য, তাহার আরাধ্য ঈশ্বরও তখন তদন্ু- 
রূপ। প্রকৃততঃ ঈশ্বর সর্ব জড়-লেশ-বিবর্জিত নিত্য নির্বিশেষ আত্মা 

হইলেও, এরূপ ভক্তের নিকট তিনি তাহার স্বীয় সন্কীর্ণ সংস্কার-গঠিত। 

তিনি স্বয়ং সর্ধনামরূপ, সর্ধগুণের অতীত হইলেও, এরূপ ভক্তের 

নিকট তাহার চিত্তাসক্তির অনুরূপ নামরূপগুণের দ্বারা বিশি। সে 

তাহাকে" যে নামে যে সম্প্রদায়মতে মানে, সেই নামে সেই মতের 

সহিত, সে তাহাকে এক করিক়াই জানে । চিত্তগত জড়ধর্ম্দে তাহার 

আপনার যেরূপ আত্মপর-ভেদ-জ্ঞান, তাহার ঈশ্বরকেও সে কার্ধাতঃ 

তদ্রুপ করিয়া তোলে এবং তাহার নামে তাহার অন্ত ভক্ত সম্প্রদায়ের 

বিদ্বেষী হয়। এমন কি সর্ধজীব যে তাহার একাজ্মক প্রিয় সন্তান, 

তাহার পুর্ণাশ্রিত,__সে ধারণ। পর্য্যস্ত পরিত্যাগ করিয়া, তাহার ভক্তি 



ধর্ন্মার কুসংস্কার । ১৭১ 

বলে স্বীয় চিত্রগত পাপাসন্তি আরও উত্তেজিত করিয়া, তাঁহারই নামে, 
তাহার প্রিয় সন্তানগণকে, হিংসান্বেষ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না॥ 

নির্বিশেষ আত্মপ্রেম বৃদ্ধিদ্বারা আত্মপরভেদা ত্বক সন্কীর্ণ চিত্তসংস্কার নষ্ট 
হইয়া, চিত্তে পূর্ণ একাত্মক উদার ভাবের বৃদ্ধি হওয়! দূরে থাকুক» 
ঈদৃশ লোকের ঈশ্বরান্থুরাগ, ভেদ-বুদ্ধি আরও বৃদ্ধি করিয়া, অসহিষ্ণুতা 

ও তজ্জাত বিদ্বেষাদি নান! পাপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত করে। 

কুসংস্কার সর্বধ্বিষয়েই আহিতকর। তবে ধর্মের আশ্রয়ে ইহার 
অহিতকারিত্বের পরিচয় সর্বাপেক্ষা ভীষণ। ধর্-প্রিয় ব্যক্তির নিকট 

ধর্মই: সর্বাপেক্ষা অধিকতর আসক্তির বিষয়। অনস্ত 'ফলদ* ধর্শের 

নিকট স্বীয় বা অন্য ব্যক্তির ক্ষণভঙ্কুর শরীর পর্য্যস্তও তাহার নিকট 
নগণা । কাজেই যে কুসংস্কারজ কর্তবা-জ্ঞান এরূপ আসক্তির উদ্ভেজন' 

পায় তন্বারা তাহার অভীষ্ট ভালই হউক আর মন্দই হউক, অবস্থাই 

সাধিত হয়। এই কারণে কখন কখন ঈশ্বরবাদী অপেক্ষা নাস্তিক 
বাক্তিকেই প্রকৃত আত্মধন্ম পথে অধিক অগ্রসর, উদার, সহৃদয় হইতে 

দেখা যায় (৩৭ )। 

ধর্মসম্প্রদায়ান্গরাগ জড়াত্বক বিধায় নির্ববিশেষ ঈশ্বরান্ুরাগের 

বিরোধী । যে উদারচেতা ব্যক্তির চিত্ত হইতে, আপন ও পরিবারাদি- 

সন্বন্ধীর স্বার্থপরতা অপগত, স্বদেশান্রবাগেও সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা দেখেন 

(৩৭) বেদাস্তমতে অনাত্মে আস্মজ্ঞ।নের নাম যেরূপ অবিদয।, প্রকৃত আত্মায় 

আন্মজ্ঞানের নাম তদ্রপ বিদ্যা । অবিদ্যাত্মক সংসার ধন্দ আচরণদ্বার। চিত্তাশ্রিত 

মৃত্যুর (পাপাসক্তির) হস্ত হইতে মুক্ত না হইয়া বিদ্যার আশ্রয়ে অস্ৃতত্ব লা 

ভাবের অনম্তব। সে চেষ্টা জীবেন বিশেষ অমঙ্গলেরও কারণ। “অন্ধং তম: 

প্রবিশস্তি যেহবিদ্যামুপাসতে | ততে। ভূয় ইব তে তমো যউবিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯॥ 

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যা্চ যন্তছ্থেদোভয়ং সহ। অবিদায়া মৃত্যুং তীত্ব। বিদায়ামৃতমঙ্ুতে ॥ 
১১।__ঈশশ্রুতি। | 



১৭২ আত্ম-বিজ্ঞারন্? 

বলিয়া যিনি শ্বদেশানুরাগেও অনাসক্ত, এই .সম্প্রদায়ান্থরাগ তাহার 
: পরমারাধ্য ঈশ্বরান্থরাগের আচ্ছাদনে আচ্ছা- 

ঝর সম্প্রদায় দিত হইয়া, তৃদ্বলে তাহার চিত্তের অনিঃশেধিত রাগের কুফল । ” 
সুক্মতম জড়াভিমানের -স্থত্রগ্রহণে সপ্রকাশ হইয়া, 

তাহাদ্বারাও.স্বীয় পাপোর্দেশ্ত সাধন করিতে, তাহার চিত্তেও প্রগাঢ় 

হিংস! প্রবৃত্তি উৎপাদন করিতে, সক্ষম । হিংসা! জগতের সর্ধানর্থের 

মূল। সংসারের যত কিছু চ্ভীষণ পাপাঁভিনয়, 

হি রে এ এই হিংসাসক্তিই তৎসমস্তের প্রকৃত অভিনেতা । 

অহিংসাই পরম ধর্দ। এক হিংসা ত্যাগ 

করিতে পারিলেই আত্মোন্নতির সর্ব প্রধান রিপুর হস্ত হইতে পরি- 
ত্রাণঞ্লাভ হইল। ইহাকে চিত্তে কদাচ স্থান দেওয়া কর্তব্য নহে ॥ 

(নাগ্সিদ্বারা সততই চিত্ত হইতে ইহার বীজ দগ্ধ করা. কর্তব্য । 
অহাপাপীও কদাচ হিংসার পাত্র নহে । কারণ যে পাপ নিরাকরণ- 

জন্য তুমি হিংসাকে আপন চিন্তে আশ্রয় দিবে, ইহা কালে পুনরায় 

(তোমাকেই সেই পাপ অথবা ততোধিক পাপের অভিনায়ক করিবে। 

হিংসাই জড় দোষের একরূপ শেষ সীমা । কামরাগ প্রেমের 

: জড়াশ্রিত. পরিচ্ছিন্ন প্রকাশ । ইহাদিগের ঘে 
 আনন্দ।এ্রিত জড়তা নির্বিশেষ ভালবাসা অংশ, সে অংশটা প্রেমা- 

পপ ৭ আবক। ইহাদিগের যে সঙ্ীর্ণ পরিচ্ছিন্নতার উপর 
হিংসা । আপক্তি,-যে আসক্তির বলে ইহার! আপন পরি- 

চ্ছিন্ন আশ্রয় লইয়াই স্থির থাকিতে চাহে, এবং 

'সে আশ্রর ভ্যাগ করিতে চাহে না-সেই আসক্তিই জড়াত্মক। এই 
জড়তাগুণেই প্রেম ব্যক্তি বা বস্তবিশেষের আশ্রিত। এই বস্তু ব! 

ব্যক্তিবিশেষেস আশ্রয়জন্তই প্রেমের কামরাগ ভাব। নচেৎ জড়ধর্ম্ম 

যদ্দি প্রেমকে আশ্রয় করিতে না পারিত তবে, প্রেমের এই ব্যন্টি ব্যক্তি 
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ধা বস্তগত' বন্ধভাব থাকিত না। প্রেম স্বীয় স্বাভাবিক বিভূভতীবেই 
সপ্রকাশ হইত। সর্বজগৎই তুল্যরূপে প্রেমের বিষয় হইত আপন 
পর ভেদ থাঁকিত না এবং ভক্তি 'বাৎসল্য দান্তাদি সংস্কারজাত ভাব- 

ভেদও থাকিত না। জুড়তা সঙ্কীর্ণপরিচ্ছিন্নতার নামান্তর । সঙ্কীর্ণ 

পরিচ্ছিন্নভাবে (স্ব ভাবে) থাকিতেই জড়ের (11610 ) আসক্তি । 

জড়কে যে ভাবে রাখিবে মে সেই ভাবেই 
থাকিতে চাহিবে। স্থান বা ভাবত্যাগ তাহার 

আপন স্বভাবের বিরুদ্ধ বলিয়।, তাহাতে তাহার অনাসক্তি। ৷ অনা 

আ্বক এই জড়ধর্মজন্তই কামরাগের পরিচ্ছন্ন বিষয়াসক্তি এবং সেই 
আসক্তিতেই কামুকের আনন্দ-ভ্রম। বিষয়াসক্তিতে এই ভ্রান্ত আনন্দ 
উপলব্ধিই স্ুখ। ইহাই ভোগাঁসক্তি। বিষয় এ আসক্তির উত্তেজক 

বলিয়া বিষয়ে ভোগ্যজ্ঞান, এবং স্বীয় সংস্কার ধন্মনিবন্ধন বিষরে, 

সংস্কারা্গরূপ ভাবের সুখ-জ্ঞান। এই আশ্ররাসক্তি আত্মক ভোগা- 

সক্তির প্রগাট্ুতায় তদ্বিরুদ্ধ বিষয়ে অনাসক্তিরও' 

জড়াসন্তি হইতে দ্বেষ প্রগাঢ়তা। এই প্রগাঢ় অনাসক্তিরই নাম দ্বেষ। 
এবং দ্বেষ হইতে হন- 
নেচ্ছাস্্রক হিংসা। সেই অনাসক্তির বিষয় নিরাকরণে অসামর্থ্য, 

কামরাগের বিষয় উচ্ছেদোশঙ্কা, ইত্যাদি কারণে, 

তদ্বিরুদ্ধ বিষয়ে বিদ্বেষের প্রগাঢ়তা হইতে হিংসার উৎপত্তি । হিংসাক্ষ 

সুধু বিদ্বেষ নাই, বিদ্বিষ্ঠ বিষয় হননের ইচ্ছাও আছে! কাম- 
রাগের আশ্রয় যত ব্যাপ্ত হইবে, ইহার জড়াসক্তি যত হাঁস পাইবে, 

তদাশ্রিত প্রেম তত উদ্ার,_তত বিশ্বব্যাপী 

৮০০ হইবে, তত রিভূত্ব লাভ করিবে। বিভুত্বই ইহার, 
আপন স্বভাব। জড়তা ইহার স্বভাব নহে, 

ইহার স্বভাবের বিরোধী । পরে দেখিবে যে, এই জড়তাই আত্মার 

সর্ব পরিচ্ছিন্ন প্রকাশভাবের মূল। ইহাই সর্বজড়াযুক্তির উৎপাদক । 

জড়তার স্বভাব ।₹ 



১৭৪ আত্মবিজ্ঞান । 

মানব ইহার আশ্রয় যত পরিত্যাগ করিবে, যত উদার হইবে, তত 
'আস্মোন্নতি লাভ করিবে । 

২য় অধ্যায় । 

সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ চৈতন্ | 

১ম পরিচ্ছেদ । 

সবিশেষ চৈতন্ত । সংস্কার বাসন! ও চিত্ত। 
তত্বান্থেষী হইলে দেখি যে আমরা সতত একটা অভাব-বোধ-্বার! 

প্রবন্তিত (৩৮)। পূর্বে ন্যায়কারিকায় জীবের সর্ব কর্মের মূল 
| প্রবর্তক যে জ্ঞানের কথা শুনিয়াছি, সে অভীষ্ট 

অভাব-বোধ জীবের ্ 
সর্বভীষ্টের উংপা- জ্ঞান এই অভাব-বোধ জাত। জীবের এ অনভাৰ 

দক। অভাব বোধ বোধ তাহার আপন আত্মার জন্য । যখন বাহাতে 

005 তাহার আত্মজ্ঞান, তখন তদনুরূপ বিষয়ে, ভাশার 

(৩৮) বেদাস্তমঙে অবিদ্যানগমক ভন সংক্কারদ্বারা জীবের আল্মা আচ্ছন্ন 

বা আবৃত। এই কারছণ আত্মাকে ভূ'লয়! আ'্ম-হারার ম্যায় আস্মান্থেষণ জন্য তাহ।র 

এই অভাব-জ্ঞান। যদিও ভ্রান্তি জন্য নে স্বীয় আন্ম(কে চিনিতে অক্ষম তবুও আমার 

স্বভাব গুণে আস্মপ্রকা-এই তাহার আনক্তি। আম্মা সচ্চিদনন্দ। জ্ঞানানন্দ হচ্ছ! 

তাহার প্রকাশ। ক!জেই জ্ঞানানন্দ ইচ্ছা প্রকীশেই জীবের আসক্তি । স্বভাবের 

'যে এইরূপ স্বান্ুরূপ বিষয়ানক্তি তাহা! আমদিগের অজ্ঞাত নয়। মেদ; মাংস, মজ্জা, 

অস্থি চর্দ(দির উৎপাদক পৃথক পৃথক $পাদান একত্রে রক্তদ্বারা শরীরে প্রবাহিত 

হইলেও এই ম্বাডাবিক ম্বান্নুরূপ পদার্থাকর্ষণ শক্তিবলে মেদ মাংসাদি গ্রত্যেকে 

রন্তু হইতে ভাহার অনুরূপ উপাদনমাত্রই আকর্ষণ করিয়া লমম। অভএব জীব 

আত্মত্রাস্ত হইলেও তাহার প্বাভ(বিক জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছ। প্রতিই তাহার প্রিয়। 
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অভাব-জ্ঞান। মুটরাবস্থায় যখন কেবল স্থল শরীরে মানবের আমি-্ঞান, 
তখন সেই শরীর সংরক্ষণ, পোষণ, পরিবর্ধন এবং তাহার উত্তেজন! 

চরিতার্থতাই মানবের অভীষ্ট । আবার ক্রমোম্নতি বলে, হুক্ম শরীর- 

রূপ মনঃপ্রাণাদিতে যখন তাহার আত্ম-জ্ঞান তখন মনঃপ্রাণাদির 

উত্তেজন! চরিতার্থতা সংরক্ষণািজন্যই সে ব্যস্ত--তৎসমস্তই তাহার 

বাসনার (তৃষ্ণার) বিষয়। পুনরায় আবার জ্ঞান আনন্দও সততার 

স্বরূপ সচ্চিদানন্দে বখন্তাহার আত্ম প্রত্যয় জন্মে, তখন সেই আত্ম- 

লাভ জন্যই সে সতত ব্যস্ত। তছুপায় অবলম্বনেই তাহার ইষ্ুজ্তান। 

শরীরাত্তঃকরণের প্রয়োজন সাধন, তাহাদিগের উত্তেজনা চরিতার্থ 

করণ, দূরে থাকুক, তাহাদিগকে নিস্তেজ ও নিগ্রহ করিতেই সে তখন 
সতত সাত্ব। বল, বীর্য, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, ইহলোক, পরলোক, ঈশ্বরাদি 

বাহাই আমর! কামন! করি না কেন, আপন আত্মার জন্যই করিয় 

থাকি *। আমরা স্বয়ং ভালবাসি বলিয়া, আমাদিগের আপন ভাল- 

দানা চরিতার্থতাজন্তই করি, স্্রীপুত্রাদির জন্ত করি না। আম্মাই*আমা- 

দিগের প্রির। তাহার উদ্দেশ্তেই আমাদিগের বাবতীর কাধ্য । এ বিষয় 

পরে বিবৃত হইবে । 

আত্মার জন্ত এই বে অভাব জ্ঞান, এই বে ভিন্ন সময়ে দেহেক্ড্রিয়াদি 

বিভিন্ন বিবয়ে আমাদিগের 'আত্মজ্ঞান, এতদ্ুষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, যে 

কারণেই হউক, আত্মানম্বন্ধে আমাদিগ্রে সম্যক্ 

টিপঞসনীদপ জ্ঞানের অভাব, প্রকৃত আত্মাকে আমরা জানি 
না। অথবা আমরা আত্মবিস্বত। আত্মজ্ঞানের 

এইরূপ অভাবজন্তই আমাদিগের ঈনাম্মে আত্ম-জ্রান, আমাদিগের 

* “ন বা অরে পতুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাতুনস্ত কামায় পতি প্রিয়ে। 

ভবতি। নবা অরে সব্ধ্বত্ত কামায় সব্বং প্রিয়ং ভৰত্যান্্নম্ত কমায় সর্বং প্রিয়ং 

ভবতি। বৃহ্দারণ্যক ২1৪1৫ 



১৭৬ আত্ম-বিজ্ঞান। 

রাসনার এইরূপ বিচিত্রতা, ভিন্ন সময়ে বাসনার বিষয়ের এইরূপ পরস্পর 
বিরুদ্ধ ভাব। 

সম্যক জ্ঞান সততই এক। সে জ্ঞানের এরূপ বিষয়দপরিবর্তন 
অসম্ভব । সে জ্ঞান প্রক্কত স্বাভাবিক জ্ঞান। তাহার 

নাম তত্বজ্ঞান। সে জ্ঞান বস্ততন্ত্র। বস্তু যেরূপ, সে 

জ্ঞান সততই তদন্রূপ, বস্তু হইতে কদাচ সে জ্ঞানের স্খলন হয় না। 
আত্মাসম্বন্ধীয়া আমাদিগের “জ্ঞান অজ্ঞানজ। 

দিসি কাজেই সেই অজ্ঞানের ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিবর্তন সহ- 
কারে তাহার জ্ঞেয় বিষয়েরও পরিবর্তন হয়। 

এক সময়ে শরীরে আত্মজ্ঞান, অন্য সময়ে আবার তাহাতে অনান্সজ্ঞান। 

'এরূপ মিথ্যা! জ্ঞানের নাম সংস্কারজজ্ঞান। বস্তর সহিত এ জ্ঞানের 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব, সংস্কারের সহিতই ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । বস্তর 

সহিত ইহার যে সম্বন্ধ, সে সন্ন্ধ সংস্কারের 

সাহায্যে পরম্পরা সন্বন্ধমাত্র। সংস্কার এজ্ঞানের 

চক্ষু । সংস্কার ইহাকে বস্তটী যেরূপ, বাহ বলিয়। 

দেখায়, এ জ্ঞানবস্তটীকে তদ্রপ, তাহা বলিয়াই দেখে। বস্তটা রজ্জু 

হইলেও সংস্কার যদি তাহাকে সর্প বলিয়। দেখায় তবে সংঙ্কারজ জ্ঞানও 

তাহাকে সর্প বলিয়াই দেখে । এই সংস্কারই জীবের বাবতীয় জ্ঞান- 

বিপধ্যয় ১ মিথ্যা-জ্ঞানের কারণ । সংস্কারের দোৌষেই জীবের যাবতীয় 

অনাত্সে আত্মজ্ঞান, অশান্তি, সংসার বন্ধন । 

সংস্কার একরূপ পরিচ্ছেদ গ্রহণাসক্তি উৎপাদক ঠৈতন্তাশ্রিত 

| ্রাস্ত্যাত্মক জড়শক্তি। ইহার আশ্রয়জন্ত, ইহার 

ই অড়াকরণ পুণে জীব বহির্ভগৎ হইতে নূতন 
নূতন জড়শক্তি সংগ্রহ করিয়! ইহার পুষ্টি-সাধন 

করে। "ইহার শক্তিবলেই জীবের অনাত্মে আত্মজ্ঞানরূপ অহংকার 

সম্যক্জ্ঞান বস্ততন্ত্। 

জৈব আত্মজ্ঞান 

সংস্গারজ। 



সংস্কার ও বাসন! । ১৭৭ 

স্থাগন্ধ পুষ্পবাসিত তিলে ও তজ্জাত তৈলে যেরূপ পুষ্পগন্ধ অবস্থান 
করে, এই সংস্কারাশ্িত জীব-চৈতন্তে বহির্জড়শক্তি তদ্রপ অবস্থান 

করে। এই কারণে মানব বহির্জগতে যেরূপ পদার্থ দেখে তাহার 

অন্তর্জগতে তদনুরূপ পদার্থ প্রস্তত করিতে পারে । মনোবৃতি স্বপ্ন 
কল্পনাদি ইহার উদ্াহরণ। অনাত্মক জড় শরীরাদ্িতে আত্ম-জ্ঞানই 
আমাদিগের সর্বজড়প্রয়োজনের কারণ। জড়বিষয়ের প্রয়োজন্জন্তয 

জড়ে আমাদিগের্ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান। এই ইঠ্টানিষ্ট জ্ঞান রাগদ্বেষের উৎ- 

পাক এবং সেই রাগঘ্বেষবিষয়ক অভাবাদি জন্য তছৃতয় হইতে কাম 
ক্রোধ মদমাতস্যাদি সুখ ডুঃখাত্মক নানা মনোবুত্তির উৎপত্তি। এই 

রূপে একমাত্র সংস্কার সর্ব মনোবৃত্তির কারণ । 

জৈব সংস্কারের রাগ, দ্বেষ ও ওঁদাসীন্ত,_এই তিন স্বভাব। এই 

স্বভাবজন্ত সংস্কারাশিত কোন বিষয়ে অনুরাগ, কোনটাতে বিদ্বেষ, 

কোনটাতে আবার সুখ হুঃখ, গ্রহণের ইচ্ছা- 
পাপ দ্বেয ও ওদা- নিচ্ছা, মনে ইহার কোন ভাবের উদয় হয় না 
নঃন্য জেব সংস্কারের র ্ 
এই ভিন স্বভ।ব। কেবল উদাসীন স্বভাবের একটা প্রতায় মাত্র 

জন্মে। রাগদ্েষাত্মক সংস্কার তমোরাজসিক এবং 

উদাসীন সংস্কার সান্বিক। তমোরাঙ্গসিক সংস্কারই মুমুক্ষুর সর্বা- 
নিষ্টের কারণ। ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভই তাহার পক্ষে বিশেষ 

দুঃসাধ্য । 

রাগাত্মক সংস্কারের বিষয়টা সংগ্রহাদির ন্যায় দ্বেষাত্মক সংস্কারের 

বিষয় নিগ্রহাদি জন্য আমাদিগের তৃষ্ণী। এই উভয়বিধ তৃষ্ণাত্মবক 

সংস্কারের নাম বাসনা । আবার জড়শক্তি চিত্তকে 
বাসিত করিয়াই সমস্ত সংস্কার উৎপাদন করে 

বলিয়া অন্তার্থে বাসনা সংস্কারের কারণ। বাসন জড়শক্তি বলিয়া 
বহির্জগৎ হইতে ইহার স্থানুরূপ জড়শক্তি আকর্ষণের ধর্ম । চৈতন্তা- 

১২ 

বাসন।। 



১৭৮ আত্ম-বিজ্ঞান। 

শ্রিত বাসনার এই ধণ্ম বলে জীব বহির্জগৎ হইতে স্বীয় বাসনান্রূপ 
বহিঃশক্তি আকর্ষণ করে। সে শক্তিও বাসনাকারে তাহার চৈতন্তের 

আশ্রয়ে (চিত্তাকারে ) সঞ্চিত থাকে । বাসনা হইতেই জীবের কর্ম- 
প্রবৃত্তি, কর্মফল লাভ। এই কারণে বাসনাকে কর্্দীশয়ও বলে। 

অভীষ্ট ও অভাব-জ্ঞান ইহার! পরস্পর পরস্পরের কারণ এবং 

অভীষ্ট অসিদ্ধিজন্তই প্রকৃত অভাব-বোধ। যে বিষয় পাইতে চাহি, 
_.. তাহা না পাইলে, সে বিষয়ের ঃ্মভাব-জ্ঞান জন্মে 

রসিক ভাব-জ্ঞান শাস্তির বিরোধী, উদ্বেগমূলক, ছুঃখা- 

রাগ ও ছেষ। আ্ক। চিত্তে অশান্তির উৎপত্তি হইলে তাহ 

নিরাঁকরণ জন্ প্রবৃত্তি জন্মে। কাম, তৃষ্ণা, সে 
প্রবৃদ্তির নামান্তর । অভীষ্ট সিদ্ধি,_-যে বিষয়ের অভাব সে বিষয় প্রাপ্ডি- 
দ্বার! উদ্বেগ নিবারণ হয়, তজ্জাত তৃষ্ণ। উপশাস্ত হয়। যে বিষয়ের জন্য, 

যেরূপ ভাবের অভাব অনুভব হয়, সে বিষয়ের উপর তদ্ধপভাবের আসক্তি 

জন্মে । এবং যে বিষয় যত বেশী প্রিয়,যত বেশী ছুশ্রাপ্য, তাহার অভাব, 

তাহার উপর আসক্তি, তত অধিক সবল। প্রয়োজনীয় বিষয় অনায়াস 

লব্ধ হইলে,_-তাহার সম্বন্ধে অভাব বোধ জন্মে না, তাহার উপর আস- 

ক্তিও হয় না । যে ব্যক্তি খন চাহে তখনই বায়ু পায়, বায়ু তাহার পরম 

প্রয়োজনীয় হইলেও, সে কখনও বায়ুর অভাব বৌধ করে না, বায়ু 
তাহার আসক্তির বিষয়'ও হয় না । অভাব-বোধই আসক্তির মূল। প্রিয় 
বিষয়াপ্রীপ্তি, ও অপ্রিয় নিরাকরণাসামর্থ্য, এ উভয়ই অভাব জ্ঞান ও 

তজ্জাত আসক্তির উৎপাদক। আসক্তিজন্য তৃষ্ণা । তৃষ্ণা রাগ ও 

দ্বেষ ভেদে ছ্বিবিধ,_-প্রিয় বিষয় সঙ্গাভিলাষাত্বক রাগ ও অপ্রিয় বিষয় 

অসঙ্গাভিলাষাত্নক দ্বেষ। এইরূপে এক অভাবজ্ঞান হইতে আমা- 

দিগেব্ ধাবতীম্ব আসক্তি, তৃষ্ণা, প্রবৃত্তি, যাবতীয় কাম, রাগ, দ্বেষ ও 
তজ্জাত তয়, ক্রোধ, লজ্জা, শোক, ভাপ, মোহ, মাতধ্যাদি মনোবৃত্তির 



কাম ও প্রেম । অভাব ও চৈতন্য । ১৭৯ 

উৎপত্তি। অভাব-জ্ঞানজন্য জড়ে অহংজ্ঞান। ইহাই সর্বজড়াধীনতার 
মূল +। কামরাগ দ্বেষ ও প্রেম তত্বতঃ একার্থক 

সাল নহে। কাম রাগ ও দ্বেষ অভাব-জ্ঞানজাত। 
| অভাব-জ্ঞান অজ্ঞানমূলক, উদ্বেগ, তৃষ্ণ। ও ছুঃখা- 

ত্বক বিধায় তজ্জাত কাম রাগ দ্বেষও অজ্ঞানমূলক এবং উদ্বেগ তৃষ্ণা 
ও ছুঃখাকআ্সক। প্রেম আত্মার স্বাভাবিক প্রকাশ,__পূর্ণানন্দাত্মক | 

কান রাগ দ্বেষ হিষয়-সঙ্গ-জন্য বিধায় অন্তাপেক্গী, পরাধীন, অশাস্ত। 

প্রকৃত প্রেম সর্ধ-জড়-সঙ্গ বিবর্জিত বিধায় অনন্তাপেক্ষী, ন্বাধীন, পূর্ণ 
শান্ত। কামরাগাদি অনিত্য, প্রেম নিতা। প্রেম আত্মার স্বরূপ- 

প্রকাশ । কামরাগাদি, তাহার জড়-প্রকাশ। ধাহা'র ইচ্ছা প্রকাশমাত্র 
অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, যিনি ষড়েশ্বর্ধ্যশালী, তাহার অভাব বোধ নাই, ফ্াম- 

রাগদ্বেষও নাই । কিন্ত পরে দেখিবে যে তাহার'ও প্রেম * সুসম্ভব। 

পর্যযালোচনা করিলে দেখি যে আমাদিগের যাবতীয় অভাব, যাবতীয় 

তষ্ণ| মূলতঃ জ্ঞান আনন্দ ও সন্তা ( ইচ্ছা ) বিষয়ক । আমর। যে পদার্থই 
চাহি না কেন, বহির্বিষয়ের সহিত যেরূপ সম্বন্ধই 

টা ই স্থাপন করি না কেন,তৎসমস্তই ভালবাদি, করিতে 

গা ইচ্ছ। করি,বলিয়াই কৰি । আমরা চাহি সুখ পাইতে 
বা অস্থখ নিরাকরণ করিতে, বা কোন বিষয় 

ভ[নিতে,অথবা সত্তা বা শক্তি পরিচালন, ইচ্ছ! চরিতার্থ, করিতে । জ্ঞান 

আনন্দ ও ইচ্ছ। এই তিন বাসন চরিতার্থতাজন্তই আমাদিগের যাবতীয় 

কার্ষা প্রবৃত্তি । এই তিন তৃষ্ণা পরিতৃপ্তি জন্ঠ বিষয় বিষয়ীভাবে জগতের 

| 0. £.1100018190/19501/৮ 91 81700 7) তাা, 
* প্রেমও অতি সুক্ষ অভাবজ্ঞানজ কি না তদ্বিষয়ের বিচার এ ক্ষুদ্র পুস্তকে 

শদিপ্রয়োজন । এক নির্থিকল্প সমাধি অত্যন্ত যোগী বাতীত অন্যের পক্ষে সে বিচার 

অনর্থক, হিতকর কি ন। তহ্িষয়েও সন্দেহ । 



১৮০ আত্ম-বিজ্ঞান। 

সহিত আমরা সতত সম্বন্ধলিগ্ণ। এই তিন শ্রেণী ব্যতীত আমাদিগের 
অন্ত কোন অভীষ্টই হইতে পারে না। কেবল এই তিন সুত্র দ্বারাই 

জগতের সহিত আমাদিগের যাবতীয় বন্ধন। তকে 

স্বভাঁবতঃ আমাদিগের অভীষ্ট,--জ্ঞান আনন ও 

ইচ্ছা এই ত্রয়ে হইলেও, যে বিষয় অবলম্বনে 

আমরা এই তিন অভীষ্ট চরিতার্থ করি, সে বিষয় গুলি বিবিধ । 

বিষয়ের সহিত আনন্দের সম্বন্ধ স্বাভাবিক নহে । যাহা স্বাভাবিক তাহা 

অপরিবর্তন নিত্য একবূপ। কিন্তু এ সম্বন্ধে তদ্রপ নহে । আজ যেবস্ত 

জড়ের সহিত আমা- সুখের কারণ বলিয়া তোমার নিকট উপাদের,কাল 

দের সন্বন্ধ স্বাভাবিক তাহাতে আবার ছুঃখ-জ্ঞান, তাহা! তোমার নিকট 

ন্হ, সংস্কারজ। হেয়। বিষয়টার সহিত তোমার আনন্দের সন্বন্ধ 

স্বাভাবিক হইলে এক্সপ হইবে কেন ? জড় জগতের সহিত আনন্দের সম্বন্ধ 

সংস্কারজ । এই কারণে যে বিষয়বিশেবের ভোগ স্থখকর বলিয়৷ তোমার 

হস্কার জন্মে, সে বিষয়টার ভোগ অন্তের অপ্রিয় হইলেও তোমার নিকট 

প্রিয় হয়। সংস্কার পরিবর্তনশীল বলিয়া তজ্গাত সম্বন্ধও এরূপ পরিবর্তন- 

শীল। সংস্কার জড় বলিয়া ইহার বলে তোমার জড় কল্পনার সামর্থ । 

সংস্কার জড় হুইলেও বহিজ্জড় হইতে ইহার পাথক্য আছে। 

সংক্ষার ও বহির্জড়। ইহা সততই জীবটচৈতন্ের আশ্রিত, এবং বহি- 

ঠউলউদৃপালার জড় পদার্থের স্যার ব্যক্ত কাধ্য-পরিণাঁম নহে। 
জ্দড়শন্তিরআকর্ষক। ইহ সে পদার্থের অব্যক্ত কারণ-স্বর্ূপ মানপিক 

আননদজন্য ইহার শক্তি" (৩৯ )। জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা জন্যই 
রাগ, দ্বেষ ও জ্ঞান- 

জন্য উদ্াদীনভাব। মানবের প্রকৃত তৃষ্ণ। কাজেই সংস্কারাশ্রয়ে 

মানবের জ্ঞানানন্ 

ইচ্ছার বিষয়বিবিধ। 

(৩৯) শার।রক ভাষ্যকার বলেন [ বেদান্ত দর্শন ২য় অ, ১মপা] যে বিশেষের 

বা অতিশয়ের অবস্থানজ্রন্য দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয়, জল হইতে হয় না, সেই 



জড়-শক্তি ও চৈতন্য ১৮১ 

এই তিন স্ত্রের সম্বন্ধ বলে (৪০) বহিঃস্থল শুক্র পদার্থ হইস্ছে 
মানব জড়শক্তি সংগ্রহ করে। স্থুল হুল যেরূপ পদার্থ হইতে যে 

শক্তি সংগৃহীত হয়, সে শক্তিবলে তদনুরূপ পদার্থকল্পনারই সামর্থা 

জন্মে। জীব চৈতন্য যে বিষয়ের সহিত রাগদ্ধেষ ও ওদাসীন্য এ তিনের 

যে ভাবে মিলিত হয়, সে বিষয়ের শক্তি সেই ভাবেই চৈতন্যকে আশ্রয় 

করে। বহির্কষয়ের সহিত আমাদিগের যে কোন সম্বন্ধ, তৎসমস্তই 
এই তিনের অন্ততমভাবে ভাঁবিত। রাগদ্ধেষই সর্ধাসক্তি সর্ব সঙ্গ- 
লিপ্পার উৎপাদক) এ উভয়ই আনন্দ জন্য । পরে দেখ্রিব অবননন্দই 
আন্মার অছৈত স্বরূপোপলন্ধি। কাজেই যাহাতে নির্বিশেষ আনন 
জ্ঞান, তাহাতেই আত্মজ্ঞান। সঙ্গলিগ্না আত্মজ্ঞানের পূর্বভাব। 

কাজেই জড়ে আনন্দ সম্বন্ধের বৃদ্ধি, জড়ের সহিত রাগদ্ধেষাত্মক সম্বন্ধ, 
জন সঙ্গলিপ্ণা, উন্নত-চিন্ত ব্যন্তির পক্ষে অহিতকর। ওদাসীন্য * 

বিশেষের ব অতিশয়ের নাম শক্তি । কারণে অনুরূপ কার্যে ৎপাদ্দিক। শক্তি আছে 

বয় কেবল কারণই কাধ্যের নিয়ামক (উৎপাদক) হয়, অন্য পদার্থ হয় না। 

শক্ত কারণের স্বরূপ এবং কাধা শক্তির স্বরূপ। তন্বতঃ এ তিন এক । কাধা সতত 

বারণে বিদাম'ল। অপ্রকাশকালে ইহা শক্তিরপে কারণে লুকায়িত । কাধ্য 

করণ ও শক্তি, ইহাদ্দিগের কাহারই কখনও আত্যস্তিক অভাব নাই। আত্যন্তিক 

জঙ।বের ভাব অসম্ভব । যাহ! একেবারে নাই, তাহা কদাচ হয় না। 

(৪৯) বেদাস্ত মতে জ্ঞান আনন ও সত্বাস্মক চৈতন্য শ্বভাবতঃ অনন্ত ও অপ- 

2িচ্ছিন্ন। কিন্ত জৈব চৈতন্য তজ্ঞ।নাবৃত, জড় পরিচ্ছেদ ধর্মে পরিচ্ছিন্ন । কাজেই 

অস্বাভাবিক আবরণ ও পরিচ্ছেদ অসহনীয় বিধ|য় তাহা অতিক্রম করিয়া। স্বীয় 

হানন্ত স্বভাব ল(ভ করিতে জীব-চৈতন্যের প্রবৃত্তি । জীবের জ্ঞান চাহে সর্বজ্ঞ 

হতে, আনন্দ চাহে সন্দাত্র প্রেম বিস্তার করিতে, পূর্ণানন্দত্ব লাভ করিতে এবং সন্ত 

চাহে সর্ব্ব্যাগী. অনন্ত হইতে। 

* জৈব ওঁদাসীন্য প্রকৃত নির্রিশেষ উদানীন্য নহে। ইহাও সংক্কারাজক জ্ঞান- 
ভ।ব। জৈব জ্ঞান যে অন্তঃকরণীশ্রিত প্রত্যয়াস্মক ইহাই তাহার কারণ। 



১৮২ | আত্ম বিজ্ঞান । 

জ্ঞানাত্বক বিধায় জড়ের সহিত উদাসীনভাব (জ্ঞান-সন্বন্ধ ) মাত্র 

শ্েয়ঃ। 

চৈতন্তাশ্রিত এই সংস্কার ও বাসনাখ্য জড়শক্তিসমষ্টিই চিত্ত বা 
অন্তঃকরণ । কাঁজেই সংস্কার যখন বস্ত নহে, তখন চিত্তবও কোন বস্ত 

নহে। ইহা চৈতন্তাশ্িত শক্কিমাত্র। চৈতন্তের 

ািপএ সত্তায়ই ইহার সত্তা । তবে ইহার যেরূপ প্রবণতা, 

নাম চিত্ব। ইহার আশ্রিত নির্ধিশেষ চৈতন্য তন্রপভাবেই 

৫ সপ্রকাশ। অতএব যাহা জড়প্রবণতাবিশিষ্ 

রর তাহাঁরই নাম চিভ্তাত্রিত চৈতন্য । জীব-চৈতন্য সংস্কার ও 

বাসন! দোষে সততই জড় প্রবণতাযুক্ত বলিয়া জীবের নির্ব্বিশেধ চৈতন্তো- 

পীর পলদ্ধির একরূপ অসামর্থ্য । সে তাহার জ্ঞানা- 

শ্রিত। চিত্ত ধর্মে নন্দ ইচ্ছা! পরিচালন ও উপলব্ধি জন্য আপন 

চ্ঞ্জ ভি চিত্তের (জড়প্রবণতার ) অপেক্ষী। তাহার চিত্ত 

সংস্কারাশিত জ্ঞানানন্দ ইচ্ছাই, তাহার উপলব্ধি 

যোগ্য একমাত্র জ্ঞানানন্দ ইচ্ছা । এতছিশ্লিষ্ট নির্বিশেষ জ্ঞানানন্দমন্ড! 

তাহার অজ্ঞেয়। পরে দেখিবে জড়তা, চাঞ্চল্য ও স্বচ্ছতা, সংস্কা- 

রের এই তিন গুণ। সংস্কারের জড়তাগুণে তদাশ্রিত চৈতগ্ঠের 
নিদ্রা, তন্দ্রা, মোহ, ভ্রান্তি, কাম, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, ভয়াদি। 

ইহার চাঞ্চল্য গুণে চৈতন্তের অস্থিরতা, বিষয়পরিবর্তনশীলতা, অধৈর্ধা। 

অসহিষ্ণুতা, দ্বেব, হিংসা, ক্রোধাদি। এবং ইহার শ্বচ্ছতাগুণে জড়া- 

সক্তির, জড়ধর্মের, খর্কতা, বিশুদ্ধ চৈতন্ত-স্ফুণ্তির আধিক্য, ধৈর্ধা, 

বীর্যা, গাস্তীর্য, তন্বজ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতাদি | ন্যনাধিক্যে এ তিন 

গুণ প্রত্যেক সংস্কারেই বিগ্ঠমান। গুণত্রয়ের আপেক্ষিক হাসবৃদ্ধি- 
জন্ঠ জীব চৈতন্যেরও তদনুরূপ গুণজ ভাব প্রকাশের আপেক্ষিক হাস 

বৃদ্ধি: জরড়ের আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তিগুণে ইচ্ছার তদথরূপ জড়-প্রবৃি 



স্কারাশ্রিত চৈতগ্য ১৮৩ 

অপ্রবৃত্তি এবং আনন্দীধিক্যে সেই প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তির রাগছেষাত্মক আসক্তি 

এবং জ্ঞানাধিক্যে সেই প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তিতে উদাসীন প্রত্যয়ের ( বিষয় 
জ্ঞানের) আধিক্য। এইরূপ এক সংগ্চারের আশ্রয়ে নির্ব্িশেষ চৈতন্তের 

নান! সবিশেষ ভাব । আমাদিগের সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক যে কোন 
স্বতাঁব, জ্ঞান আনন্দ ইচ্ছাজাত প্রবৃত্তি, প্রধত্ব, দত্ত, দর্প, অভিমান, বিনয়, 

নম্রতা, সরলতা, ক্রুরতা, দয়া, ক্ষমা, লঙ্জী, শোক, তাপ, প্রেম, দাস্ত, 

বাৎসল্য, ভক্তি, প্রত্যয়, বিশ্বাস, স্মৃতি, অনুমানাদি বে কোন ভাবভেদ, 
তৎসমস্তই চৈতন্তের সংস্কার আশ্রয়জন্ত । এ সমস্তই জীবের চিত্বধন্মন। 

আমাদিগের চৈতন্তে যে সকল জড়শক্তি দৃষ্ট হয়, সে সকলই* চৈত- 

হের স্বোপাঞ্জিত বলিয়া স্বীকার করিলে, জীবের জন্মান্তর স্বীকার 

অবশ্তন্তাবী। কারণ নবজাত শিশুর চৈতন্তেও ইহার পরিচর দৃষ্ট হয়। 
অজ্ঞানাবস্থায়ই ইহার আধিক্য এবং জ্ঞানাধিক্যে 

ইহার খর্ধত। । তবে সাংসারিক দশায় মানবে 
ইহ্থার পুর্ণাভাৰ কখনই দৃষ্ট হয় না। নির্বিশেষ চৈতন্তে সংস্কারের 
প্রথম আবির্ভাব কিরূপে হইল তদ্িঝয় পরে আলোচনা করিব। 

চৈতন্য একবার ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, পরে ইহার আকর্ষণ 

বিকর্ষণ সামর্থ্য বলে যে নূতন নূতন বহির্জড়- 
চৈতস্।ত্রিত জড় ৰং সংস্কীরের আকর্ষণে শক্তি সংগ্রহ কাঁরতে পারে, তাহা সহজবোধ্য । 

সৈতন্যে জড়শক্তির জড়ের স্থবান্ুরূপ পরমাণু আকর্ষণশক্তি সর্বববাঁদি 
আধিক্য। জড়ে ৮ 

আস্মজ্ঞান। সন্মত। আমরা সংস্কার বা বাসনা বলিতে 
ধু জড়শক্তিমাত্র বুঝি না, চৈতন্তাশ্রিত ইহার 

যে উপরি উক্ত নানাভাবভেদ তাহাও সুঝি। প্রকৃতপক্ষে এ ভাব- 

ভেদ মাত্রই আমরা বুঝিতে সক্ষন। আমাদিগের আত্মপ্রকাশ বির- 

হিত ইহার অমিশ্র জড়-স্বরূপ আমরা কি করিয়া বুঝিব? যাহার 
সহিত আমাদিগের চৈতন্ত-সন্বন্ধ নাই, তাহা সততই আমাদিগের 

জীবের জন্মাস্তর 



১৮৪... আত্ম-বিজ্ঞান। 

অজ্তেয়। আমরা দেখিয়াছি যে রাগ দ্বেষ ও ওঁদাঁসীন্য এই তিনের 
কোন না কোন এক ভাবগ্রহণ ব্যতীত জীব কোন বিষয়ে চৈতন্ঠ 
ংযৌগ করিতে সমর্থ নহে। এই কারণে তাহার সংগৃহীত সকল 

শক্তিই ভাঁবমিশ্র। চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণে রাগ দ্বেষাদি ভাবে 

ভাবিত বহিঃশক্তি জীবের চিত্তক্ষেত্রে সঞ্চিত থাকে । উত্তেজক কারণ 

পাইলে পুনরায় পুর্ববভাব গ্রহণে সপ্রকাশ হয়। স্থানুরূপ পরমাণু 
গ্রহদ্বারা৷ অবয়ব বৃদ্ধির আসক্তি, অব্যক্ত শক্তির ব্যক্ত হইবার 

প্রবণতা, স্বভাবের নিয়ম। চিত্ত-সঞ্চিত শক্তিজাত এই প্রবণতাজন্য 

স্কার ধন্মাক্রান্ত মলিন জীব-চৈতন্যে জড় বিষয়াসক্তি জন্মে। সংস্কা- 
রের শক্তি ষত অধিক হয়, তাহার এই স্বভাব-গত আসক্তিও 'ত প্রবল 

ইয়।€ এই কারণে গাঢ় সংস্কার-শক্তির প্রবল প্রভাবে চৈতন্য স্বীয় 
নিঃসঙ্গ নির্ব্বিশেষ উদাসীন স্বভাব বিশ্বৃত হইয়! সংস্কারানুরূপ জড়কে 

আপন ম্বরূপ জ্ঞান করে। এই জ্ঞান জড়সঙ্গের আধিক্যে ক্রমে 

আরও প্রগাঢ় হয়। এইরূপে চৈতন্তাশিত জড়ে ও তত্প্রভব (৪১) 

শরীরে জীবের আত্মপ্রত্যয় জন্মে। 

আমাদিগের কার্য্যপ্রবৃত্তি পর্যালোচনা করিলে দেখি থে এই 
বিষয়সন্বন্ধাত্মক সংস্কার ও বাসন! উৎপাদন, পরি- 

৯৮০৪%4৮-8 বন্ধন কর! না করা, অনেকাংশে আমাদিগেরই 
ক্ষয়ে মানবের হাত। হাত। জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছাজাত প্রযত্ব ইহার 

কারণ। আমরা বে বিষয়ের ভোগকে সুখ ব| 

(৪১) বেদান্তমতে অবিদ্যাত্মক জাবের স্বীয় সংন্কারই তাহার সুঙ্গত্থল শরীর 

কারণ। ইহাকে কার*-শদীর বলে। ইহহইতেই জীবের তদনুরূপ হুঙ্গ স্থল শরীর 

পরিণাম । সংস্কারে আত্ম গ্রত্যয়ের কলে, কাচপে।কার তৈলপায়িকা শরীর প্রা্ডির 

স্থায়জীৰ আপন সংঙ্কারানুরূপ শরীর পায়। ইচ্ছাত্ববাদী বলেন শীরাদি ইচ্ছার 

সুর জড় পরিপাম ($ ১৫৬ )। 



সংস্কার বাসন! পরিবর্তনশীল । ১৮৫ 

ক্লেশের কারণ বলিয়া মনে করিতে প্রযত্ব করি, তাহা! ভালই হউক, 
আর মন্দই হউক, সকারণই হউক আর অকাঁরণই হউক. অন্তের 

ইচ্ছার অনুরূপ হউক আর নাই হউক, ক্রমে অভ্যাঁস ও প্রকাস্তিকতা- 

সহকারে আজ না হইলেও কালে আমাদিগের বাসনা ও সংস্কার 

(৪২) তদনুরূপ হইয়া থাকে । আজ পুস্তক পাঠে বা বিগ্ভাভ্যাসে 

(৪২) আমাদিগের স্ুল শরীরের উপাদান যেরূপ আমরা বহিজ্ঞগৎ হইতে পংগ্রহ 

করিয়া চর্ব্ণাদিদ্।রা . পরিপাঁকের উপযুক্ত করি, ভৎপর পাকস্থলীঙ্গার! প্ুরিপাক 

করিয়া শরীরে গ্রহণোপধুক্ত রস রন্তা্দি আকারে পরিণত করি পরে হৃদপিণ্ডের 

সাহায্য সেই রস রক্তাদ্ধি বিশুদ্ধ করিয়। শরীরা ত্যস্তরে প্রবাহিত করি এবং পরিশেষে 

শরীর পরিচালনাদ্বারা শরীরের পুর্বোপাদ।ন উত্তেজিত ও বিশিষ্ট করতঃ তৎপর্ধরবর্তে 

এই রক্কপ্রবাঁহিত নৃতন উপাদান গ্রহণ করি, তদ্রুপ আমাদিগ্ের অন্তঃকণের উপাদান- 

র": রাগ, ছ্বেষ ও উদাসীনাভাবে ভাবিত সংস্কার ও বাসনাআ্সক জড়শক্তিও অমর! 

রহিষ্জগৎ হইতে শ্রবণ।দি বলে সংগ্রহ করত? মনন বলে চৈতন্যগম্য (পরিপাক ) 

কর, পরে একাগ্রতা (নিদিধ্যাসন ) বলে অন্তঃকরণে প্রবাহিত করি, এবং উপযুক্ত 

'ক'লবা!গী একা গ্রচিদ্ভনরূপ সবিকল্প সমাধিবলে ভাবমিশ্র এই নৃতন সংস্কারাদি দ্বার! 

অস্তুঃকরণ উদ্ঠেজিত করিয়া অস্তকরণের পুব্ৰ উপাদান ক্ষয় ও বিশ্লিষ্ট করতঃ এই 

নভন সংক্কার বলে অস্তঃকরণ সংগঠন করি। 

চিত্তের একাশ্র পরিণামের পূর্ব্বেপূর্ণত মনন নিদিধ্যাসন ও সমাধি অসম্ভব । 

কাঁজেই গবাদি যেরূপ সমস্ত দিন বিচরণদ্ব।র1] তৃণাদ্দি ভক্ষণ করতঃ অপরিপন্ধাব- 

স্ব'য় পাকস্থলীতে সঞ্চয় করে, পরে রাত্রির অবনরে সেই অদ্ধচর্ধ্বিত ভূণীদ পুনরায় 

উদ্লিরণ করতঃ পূর্ণ চর্ববণ ভক্ষণ ও পরিপাঁকাদি দ্বারা শরীর পৌঁষণের উপযুক্ত করে, 

আমর! তদ্ধপ চিত্তের একাগ্র পরিণ!মের পূর্ব্ধাবস্থায় রাগদ্বেযাদিভ।বে ভাবিত বাস- 

নাদি অর্ধ চবিবতাবস্থায় সংসার হইতে জীবিভকাঁলে সংগ্রহ করি। পরে স্থল শরীরা- 

বনানরপ মৃত্যু অস্তে, হ্বগ্রের ন্যায় শ্মত্যাদি বলে, তৎসমস্ত ভাব অস্তঃকরণে পুনরুত্বে- 

জিত করিয়। উপযুক্তকাল স্থায়ী একাগ্র চিন্তনবলে অন্তঃক রণের পূর্ধবসঞ্চিত উপাদান 

বিশলিষ্ট করতঃ এই নূতন রাগন্ধেয ও প্রত্যয় ঝক উপাদানে অস্তঃকরণ গঠিত করি। 



১৮৬ আত্ম-বিজ্ঞান। 

আমার যেরূপ বিরক্তি, কালে অভ্যাস সহকারে তাহাতে আবার তন্রপ 

আসক্তি। আজ পরনিন্দা, পরহিংসা, স্বার্থপরতাদিতে যেরূপ আসক্ত, 

কালে বাসনার পরিবর্তন ও অভ্যাস সহকারে খর বিষয়ে আবার তদ্রপ 

বিরক্ত। 
অতএব সাধারণতঃ বাসনা অহংজ্ঞানের অনুরূপ হইলেও শিক্ষা, 

আলোচনা, অভ্যাস, সংসর্গীদিবলে কর্ম ও প্রবত্বাদি দ্বারা আমর। আবার 

সে বাসন। পরিবর্তন করিতে সক্ষম। সৎকর্ম, 

বাসন! সংস্কার এবং সংশিক্ষা, সদালোচনা, সদভ্যাস, সাধুসঙ্গাদির 
জড়াধংকার পরস্পর 
পরম্পরের কারণ । এরূপ ফল কে না স্বীকার করিবেন? বাসনা ও 

কাজেই একেরপরি- সংস্কারের ক্রম পরিবর্তনদ্বারা অহংজ্ঞানেরও বিষয় 

৮০০ পরিবর্তিত হর়। এইরূপে অহংজ্ঞানের ক্রমোন্নতি। 
স্কারজ। জড়বিষয় বিশেষের সহিত অহংজ্ঞ।নের গন্বন্ধ 

স্বাভাবিক হইলে, সে সম্বন্ধের এরূপ পরিবন্তন 
অসম্ভব হইত। সম্বন্ধ সংস্কারজ বলিয়াই সংস্কারের পরিবর্তনে অহং 

জ্ঞানের এরূপ পরিবন্তন। অতএব দেখিলে যে, চৈতন্ত আমাদিগের 

স্বাভাবিক তৃষ্ণার বিষয় হইলেও জড়বিষয়ের সহিত সে তৃষ্ণার সম্বন্ধ 

সংস্কারজ ; এবং এই সম্বন্ধ জন্যই জড়ে আমাদিগের অহংজ্ঞান। কাজেই 

সংস্কার ও জড়াহ্ংজ্ঞান, ইহার! পরস্পর পরম্পরের কারণ। | 
প্রথম উৎপ্িকালে তৃষ্ণাবলে সংগৃহীত জড় বাসনায় চৈতন্তের 

আধিক্য থাকে । ক্রমে বাঁসন। যত বেশী চরিতার্থ হয়, জড়াকর্ষণ ধঙ্ে 

এইরূপে আমাদের কর্দফল সংগ্রহ ও ভবিষাৎ স্কুল সুঙ্্ম শরীর ও স্বভাবের কারণরূপে 

পরিণত করি। হ্ৃত্যু অস্ত্রে মানবাস্সার প্রেতলোকাদি বাসের বেদান্ত মতে, ইহাই 

অন্যতম কারণ। প্রত্যয় সহজ সাধ্য নহে? জন্যই শরীর আত্ম। নছে বলিয়। জানিলেও 

আম[দিগের শরীরে আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয় না। চেষ্ট। করিয়।ও যে আমরা আমাদিগের 

স্বতাষ সম্পৃণ পরিবর্তন করিতে পারি না__ইহাই তাহার কারণ। 



বাসন। জড় । জ্ঞানানন্দেচ্ছ। অভিন্ন । ১৮৭ 

জড়শক্তি তত অধিক সংগৃহীত হইয়া, বাসনার জড়ত্ব তত পুষ্ট হয়, 
এবং চৈতন্ ও স্বাধীন ইচ্ছ' বাসনা হইতে তত 

প্রথমে বাসন! তৃষ্ণা । 
জড়সঙ্গের আধিক্যে অপগত হয়। এইরূপে ক্রমে অগ্রপশ্চাদ্ৃষ্টি বির- 
সে তৃষ্ণার জড়পুষ্টি। হিত হইয়া বাসন] প্রবল জড়তৃষ্ণায় পরিণত হয়। 
জড়শক্তির পূর্ণতায় জড়ীভ্যা া ্ি 
ইহা অচেতন জড়প্রব- জড়ভোগের ও জড়াভ্যাসের আরও আধিক্য 

পতা,জড়শক্তি। অত- ক্রমে এ সচেতন তৃষ্ণা ও বাসনাকে পরিত্যাগ করে। 

এব বাসনা জড়ী" তখন বাসনা পূর্ণ অচেতন জড়প্রবৃত্তি (প্রবণতা)। 

আমরা অনেক সময় চৈতন্তবিরহিত ;হইরা! অভ্যাসগুণে *যন্ত্রের স্তায় 

যে কার্য করি, কি যে করিলাম তাহার পর্ধ্যস্ত উপলব্ধি হয় না,__সে 

কার্ধ্য এই জড় প্রবৃত্তির পরিচায়ক | ইহাই বাসনার জড়গ্রবণত! ম্বরূপের 

অন্যতম প্রমাণ । 

জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছাবাঁসন পৃথকৃভাবে উল্লিখিত হইলেও, জ্ঞানানন্দ 
9 ইচ্ছা একাক্মক বিধায়, অন্ুধাবন। কৰিলে তুমি এরূপ কোন বাসনাই 

পাইবে না, যাহাতে এ তিনের একটির মাত্র ভাব অপর দুইটির আত্য- 

স্তিক অভাব দেখিবে। ভোগবাসনা যে আন- 

স্ক। ইহার নাম 
চৈতন্য । বাসনায় বাসনা, কোন বিষয় জানিবার বা কোন কর্ম 

হহার একাম্মকতার করিবার বাসনাও আনন্দভাববিরহিত নয় । 
পরিচয়। ও 

তালবাসা তৃপ্তি বা শান্তির স্বন্ধ ব্যতীত আমরা 

কোন বিষয় জানিতে বা কোন কম্ম করিতে প্রবত্ববান হই না। আনন্দই 

আমাদের সর্বাভীষ্টের মূল। আবার আনন্দ বা ইচ্ছা যে বাসনাই 
আমি চরিতার্থ করিতে চাই না৷ কেন, সে বাসনা সন্বদ্ধে আমার জ্ঞান 

না৷ হইলেই ব আমি তন্বারা কিক্ধপে আকৃষ্ট হইব? বাসন সম্বন্বীয় 
জ্তানব্যতীত আমার কোন বাসনারই উদ্বোধ সম্ভবপর নহে। এবং 

ইচ্ছাই সকল বাসনা উৎপাদনের মূল। জ্ঞান বল, আর আনন্দ বল, 



১৮৮ আত্ম-বিজ্ঞান | 

ইচ্ছা ব্যতীত ইহার কোন বাসনাই উদ্বুদ্ধ বা চরিতার্থ হয় না। উদ 
সীন প্রত্যয়েও যে কেবল জ্ঞানমাত্রই আছে, ইচ্ছা বা আনন্দ নাই 
তাহ! বলা যায় না। চিন্তাশীল হইলে দেখিবে যে গদাসীন্েই প্ররুত 
শাস্তি। আবার ইচ্ছাবলেই যখন আমাদিগের যাবতীয় কাধ্য, তখন 
প্রত্যয়ে ইচ্ছা না থাকিলে আমাদিগের মনে ইহার উৎপত্তি কিরূপে 

হইবে। অতএব আমাদিগের প্রত্যেক বাসনায় প্রত্যেক সংস্কারেই 
জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা! নৃনাধিক্যে এ তিনই বিগ্ভমান। এ তিন একা- 
আ্বক বিধায় ইহার নাম চৈতন্য । আমাদিগের উপলব্ধির জড়ত্ব বিধায় 
আমরা ইহাদিগকে পৃথক ভাবে দেখি । 

নং 

২য় পরিচ্ছেদ । 

জৈব স্বভাবে আম্মানাত্স ধর্ম । 

রসাত্মক শান্তি তেপ্তি, সন্তোষ) আনন্দের স্বরূপ। প্রেম ইহার 

দ্বৈত প্রকাশ। উপলব্ধি চিতের স্বরূপ | বহিজ্ঞন ইহার দ্বৈত প্রকাশ। 
সন্ভা, শক্তি ব। বল সতের স্বরূপ । সংকল্প, নিরমন 

জজ ব। ইচ্ছা ইহার দ্বৈত প্রকাশ । সদাত্মক বিশুদ্ধ 
শক্তির নাম পরাশক্তি । সবিশেষ জড়প্রবণতা- 

আক অবিশুদ্ধ শক্তির নাম জড়শক্তি বা শক্তি । আমর! দেখিয়াছি যে 

জীব-চৈতন্য যেকোন জড়বিষয়ের সহিত সংযুক্ত 

জবা ও হয়, ন্তদাশ্রিত সংস্কার সেই বিষয় হইতে তাহার 
জড়শক্তি সংগ্রহ করে। এইবরূপে জড়শক্তির 

সহিত মিলিত হইয়া প্রেম কামাকার ও জ্ঞান প্রত্যয়াকার ধারণ করে। 



অবিদ্যা।। তাহার শক্তি । অধ্যাস। ১৮৯ 

আমর! যে মানবকে ভালবাসি, প্রকৃতপক্ষে ভালবাস! সেই মানবের 
আত্মার জন্য। তবে যদিচ আমর! বিচারে পাই, যে স্থুল শরীর 

প্রকৃত আত্মা নহে, বন্ত্রাদির ন্যায় ইহা আমাদিগের আত্যন্তরিক 
পারচ্ছদ বিশেষ, তথাপি চিরন্তন অজ্ঞান সংস্কার- 

ুিনন৬% জাত প্রত্যরের জড়প্রবণতা বলে আমি আমার 
অহংজ্ঞান এবং অহ. আপন শরীরে আমি-জ্ঞান এবং আমার স্ত্রী- 
দি পর পরী পুত্রের শরীরে ্ত্রীপুত্র জান, পরিত্যাগ করিতে 

অসমর্থ । এই কারণে প্রক্কতপক্ষে, স্ত্রীপুত্রের 
আত্ম ভালবাসার প্রকৃত বিষয় হইলেও, কাধ্যতঃ তাহাধিগের শরীর 

মনকে ভালবাসার বিষয় করিয়। আমরা শরীর মনের সঙ্গলিপ্ণ,, 

তাহার পক্ষপাতী হই। শরীর মনের কাধ্য আয্মোন্নতির বিদ্লদ্কর 

হইলেও আমর! জানিয়া শুনিনাও সেই কার্যের 

প্রশ্রয় দ্রেই। অনায্মক শরীরাদিতে এই বে 

চিরন্তন আত্মজ্ঞানাত্সক ভ্রান্ত সংস্কার, ইহারই 

নাম উবিগ্ঠ।। অবিগ্ভাবলে আমাদিগের প্রকৃত আত্মা আমাদিগের 

নিকট আবৃত এবং যাহা আত্মা নহে, তাহাতে আত্ম-জ্ঞান। অবিগ্যার 

এই দ্বিবিধ প্রান্তি উৎপাদক শক্তির নাম আবরণ ও বঙ্ষেপ শক্তি। 

বিক্ষেপে শক্তিবলেই অনাত্সে আত্মপ্রত্যয়- ও তজ্জাত জড়সঙ্গলিগ্ন। 

এবং জড়শক্তি আকর্ষণ বিকর্ষণ ধন্ম। অবিগ্ভার উৎপত্তি.ও স্বরূপ 

বিবয়ে আমরা পরে দেখিব। আমাদিগের চৈতন্য যে জড়শক্তির 

সহিত মিলিত হয়। তে জড়শক্তির দোষ গুণকে আমরা আমা- 

দ্িগের গোষ গুণ বণিয়! গ্রহণ করি। এই- 
রূপ একের দোষ গুণ অন্তে প্রকাশ হইবার 
নাম অধ্যাস। এক পদার্থে অন্ত পদার্থের ও. 

অন্ত ধর্মের অব্ভাসের নাম অধ্যাস। অধ্যাসগুণে অঙ্গারপ্রবি্ট অগ্মি 

বদ) ও তাহার 

কাযা। 

অব্যাস ও তাহার 

কধ্য। 



১৯১০ আত্ম-বিজ্ঞান। 

স্বয়ং গুরু না হইয়াও অঙ্গারের গুরুত্বে গুরুত্ব-ধর্ম লাভ করে এবং 
অঙ্গার স্বয়ং দাহিকাশক্তিবিরহিত শীতল ও রৃষ্কবর্ণের হইয়াও 

অগ্নির ধর্মে দাহিক1 উষ্ণত! ও রক্তিম! ধর্মীক্রাত্ত হয়। অধ্যাসগুণেই 

অবিষ্ভা-সংস্কার জন্য শরীরাদি যে অনাত্মক বিষয়ে আমাদিগের আ'ত্ম- 

প্রত্যয় সেই অনাত্মক বিষয়ের স্বভাবই আমাদিগের আপন স্বভাবরূপে 

সপ্রকাশ হয়। অধ্যাসমূলে এই থে একের ধর্ম অন্তের গ্রহণ, সে 
গ্রহণ প্রকৃত পারমার্থিক গ্রহণ নহে। গ্রহণের স্ার্ন বহিঃপ্রকাশ বা 

জবান মাত্র। অধ্যাসের অবসানে সে অবভাসেরও শেষ। তথন 

আবা'র যে বন্তটার যে স্রভাব, সে বন্তুটী তাহার সেই পূর্ণ বিশুদ্ধ ব্বভাবেই 
সপ্রকাশ হয়। পরে দেখিবে অধ্যাস গুণেই আমাদিগের বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দ 

ইচ্ছার জড়সঙ্কোচভাব, জড়-সঙ্গ-লিগ্মা ও পরিণামশীলতাদদি জড়ভাব 

বিকার। জড়ের সঙ্কোচ স্বভাবের পরিচয় তাহার স্থাপনাগুণে। বে 

স্থানে যে ভাবে থাকে, সেই স্থানে সেই ভাবে 

থাকিবার প্রবণতার নাম স্থাপনা । এই প্রবণতাই 

প্রকৃত জড়ত।। জড় শ্বভাবের অধ্যাসগুণে আমাদিগের আলম্ত নিদ্রা 

তন্দ্রা মোহাদি জড়ভাব, জ্ঞানানন্দ ইচ্ছার যাবতীয় ছুর্বলত1, প্রক- 

শের খর্ধতা । জড়ের বে ম্বজাতীয় পরদাণু 

আকর্ষণাসক্তি বলে বৃক্ষবীজের বৃক্ষত্ব প্রাপ্তি, 

মানব শরীরের ক্রম বৃদ্ধি বা পুষ্টি, সেই আসক্তির অধ্যাসগুণে আমা 

দিগের জড়সঙ্গ-লিগ্ণা, শ্বীর জ্ঞানানন্দ ইচ্ছাশ্রিত সংস্কার শক্তির অনুরূপ 

বিষয়ে আসক্তি । জড়াসক্তি গুণেই আমরা আপন প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে 

কোন বিষয় বুঝিতে বা উপলব্ধি করিতে, কাম-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কোন 

বিষয় ভালবাসিতে, বা নাসনার বিরুদ্ধে কোনও বিষয়ে ইচ্ছ। প্রকাশ 
; করিতে, সহজে সক্ষম নহি। 

নিক্ষক্ত শাস্ত্র বলেন জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, 

জীবের জড়তা । 

জীবের আসস্তি 



স্কার ও জৈব ভাববিকার। ১৯১ 

জড়ের এই ছয়টা ভাব-বিকার। এই ভাব-বিকারদ্বার৷ জড় পদার্থ 
সততই বিকৃত, বহুকাল এক অবস্থায় থাকিতে 
অসক্ত। আজ যাহ! কার্য্যরূপে পূর্ণ প্রকাশ, কাল 

তাহ। কারণরূপে অর্প্রকাশ, পরশ্ব আবার 

তাহা শক্তিরূপে অপ্রকাশ। এই বিকারের অধ্যাস বলে, জড়ে আত্ম- 

প্রত্যরজন্ত আমরাও আমাদিগকে এইরূপ বিকার ধর্মাক্রান্ত বলিয়' 

মনে কবি এবং শুামাদদিগের যেরূপ সংস্কার, আমাদিগের সংস্কারাশ্িত 

জ্ঞানানন্দেচ্ছাত্মক চৈশন্যেরও তদন্ুরূপ বিকার । এ বিকার প্রকৃত 
পক্ষে সংস্কারের । চৈততন্তের নিত্যই এক অপরিবর্তনীয় শ্বরূপ। * তবে 

সংস্কারধন্মেই আমাদিগের চৈতন্ত আমাদিগের নিকট সপ্রকাশ, সংস্কার 
প্রতিবিষ্বিত চৈতন্ই আমাদ্িগের উপলব্ধি যোগ্য একমাত্র চৈতন্তব্রিধায় 

সংস্কারের বিকারে আমাদিগের চৈতন্োপলন্ধির বিকার, ইহার ভাবা- 

ভবে তাহার ভাবাভাব। ইহাই জীবের পরিণামশীলতা, তাহার জন্ম 

মুত্যু আদি ভাবভেদের কারণ। 

কামাদির আশ্রিত জড়শক্তির বৃদ্ধিতে আমাদিগের আলম্তাদি 

নক্কেচিভাব, সঙ্গলিগ্লা, স্বার্পরতারদ্দি জড়ভাবের বুদ্ধি হয়, এবং প্র 

চিনির রর শক্তির হ্রাসে তাহাদিগেরও হ্বাস হয়, এবং 

 শক্তিরবৃদ্ধিবলেজী- জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছার নিঃস্বার্থ উদার নির্ধি- 
বেরজড়ভাবেরবৃদ্ধ। শেষ প্রকাশের বৃদ্ধি হয় । স্সেহময়ী জননীর, 
উহ|রহ[সেজ্ঞন আ- বা এ _ নক্ও ইচ্ছার বৃদ্ধি। পতি-প্রাণা পত্রীর ভালবাসার নিঃস্বাথপপ্ধতা কে 

অতএব জড়তা চৈত- না স্বীকার করিবেন ? সাধারণ অস্ফুট ভাল- 
শ্বের ভাব সহে। বাসার হ্যায় ইহাদিগের এ প্রগাঢ় ভালবাসায় 

সঙ্গলিগ্ারও আধিক্য দেখিবে না । ' পতি পুত্রের হিতের জন্য ইহার! 
কখনই তাহাদিগের সঙ্গত্যাগে কুষ্টিতা নহেন। যাহার হিতাহিত জ্ঞান 
ও ভবিষ্যদৃষ্টি যত বেণী, সাহার সঙ্গত্যাগের সামথ্যও তত অধিক। 

জীবের ষড় জড় ভাব 
বিকার । 



১৯২ আত্ু-বিজ্ঞান। 

পতি পুত্রের বর্তমান স্থুলশরীর ত্যাগ,পতি পুত্রের প্রকৃত মঙ্গলের কারণ 

বলিয়া ধাহার স্থির প্রত্যয়, তাহার পক্ষে তাহাদিগের শরীর ত্যাগও 

অসহনীয় নহে। স্বার্থপরতাদি জড়-গুণ যদ্দি প্রেমের স্বভাব হইত, 
তবে প্রেমের বুদ্ধিতে তাহাদ্িগের বৃদ্ধি না হইয়া, কখনই এরূপ হাস 
হইতে পারিত ন1। সংস্কারাত্মক্ হিতাহিত জ্ঞানাদির পরিবর্তনেও এ সঙ্গ- 

লিগ্মার পরিবর্তন হইত ন।। এবং জ্ঞানানন্দেচ্ছা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে 

জড়তা বির'হত নির্মল, সঙ্গবিরহিত স্বতন্ত্র, নিঃস্বার্থ,4উদার, সঙ্কোচ- 

ভাব-বিরহিত পুর্ণপ্রকাশ, স্বভাসের না হইত, তবে তদাশ্রিত জড় 

শক্তিঞ হাসে এ সকল ভাবের বুদ্ধি হইত না। অক্ঞানতার সহিতই 

শরীরাদি জড়-সঙ্গ-লিপ্না, স্বার্থপরতা, সঙ্কোচ-ভাব, ও বিচ্ছেদেতাপাদির 

প্রকুন্ত সম্বন্ধ । অভ্ঞানতার বৃদ্ধিতেই তাহাদিগের বুদ্ধ, অজ্ঞানভার 

হ্বাসেই তাহাদিগের ভ্রান। প্রেমের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ, অধ্যা- 
সজও অশ্বাভাবিক। এই কারণে প্রেমের বুদ্ধিতে ভাহাদিগের হাস। 

ধাহাঁর অন্তরে €প্রমভাৰ পরিস্ফুট, প্রেম বাহার স্বাভাবিক, তাহার 
হৃদয়ে আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তি, সতত বিদ্যমান। শোকতাপাদিদার। 

সে আনন্দ, সে শান্তি, কখনই নই হর না। 

পরে দেখিবে অবিগ্ভ। সংস্কার-মূলক অধ্যাসগুণে জ্ঞানানন্দেচ্ছা ৪ 

তদাশ্রিত জড় শক্তি এ উভদ্নের স্বভাব লইয়। 
জড় ও আত্ম স্বভাব ূ ৃ ্ টি 
মিলির জীবের দ্ব-. আদাদিগের স্বভাব গঠিত । এই উভয় ধন্মই কম 

ভাব। একের বৃদ্ধি বেশভাবে আমনাদিগের মধ্যে বিদ্যমান । জ্ঞানা- 

নাস নন্দ ইচ্ছার শ্বভাবকে আত্ম-ম্বভাব, তাহাদিগের 

ধন্দে গেব স্বভাবের ধর্মকে আত্ম-্ধর্ম এবং তাহাদিগের প্রকাশকে 

পরিবর্তন । চৈতন্য আত্ম-প্রকাশ' বলে। সংস্কারাশ্রিত অজ্ঞান জড় 
স্বাতন্ত্্যই শ্বাপানতা। | . 

শক্তির বৃদ্ধিতে জড়-ধর্ম্বের আধিক্য ও আত্ম-ধর্মের 

হাঁস 7. এবং জ্ঞানাননেচ্ছ। প্রকাশের প্রাবল্যে জড়-ধন্মের হাস ও 



আত্ম-স্বভাব ও জড়-স্বভাব । স্বাধীনতা । ১৯৩ 

আত্মধর্মের আধিক্য । সংস্কার-শক্তির শ্বানুরূপ আসক্তি ও প্রবৃত্তি, ষে 

রূপ জড়-ধর্্ম, অনাসক্তি ও অপূর্ব স্বতন্ত্রতা, তদ্রুপ আত্ম-ধর্ম। এই 

ত্বতন্ত্রতাবলে আমর! স্বীক্ম মনোগত আসক্তির বিরুদ্ধতাচরণে সমর্থ । 

ইহার বলেই জৈব-স্বভাবের পরিবর্তন। শুদ্ধ জড়-স্বভাবদ্বার! জীবের 

স্বভাব গঠিত হইলে, সে স্বভাবের এরূপ পরিবর্তন হইতে পারিত 
না। প্রস্তর বৃক্ষাদি শুদ্ধ জড়-ম্বভাববিশিষ্ট পদার্থের ন্যায় জীবের 
স্বভাবও নিত্য একরূপে বুদ্ধি পাইত। যাহার আত্মপ্রকাশ যত 

অধিক, তাহার চিত্তগত আসক্তির বিরুদ্ধাচরণ-সামর্থ্য ও,তত প্রবল, 

চিত্ত তাহার তত অধীন । আত্ম-প্রকাশের দৌর্বল্যে এ সামণ্যেরও 

থর্বতা, মানব অধিকতর চিত্তের আশ্রিত। মুট্লাবস্থায় মানবে এ 

সামর্ধচেোর প্রকাশ অতি সামান্ত। পশ্বাদিতে নাই বলিলেই ছ্য়। 

এই সামর্থাই মানবের প্রকৃত স্বাধীনতা। আপন শারীরিক বা 

মানসিক প্রবৃত্তিচরিতার্থতাঁজন্ত অন্ত ব্যক্তিকে অভিভূত করিয়া তাহার 

উপর আধিপত্য সংস্থাপনের বা যথাভিরুচি ভোগ্যার্দি সংগ্রহের যে 

সামর্কে লোকিকাঁর্থে আমরা স্বাধীনতা। বলি,--সে স্বাধীনতা আমা- 

দিগের জড়স্থভাবের স্বাধীনতা মাত্র । আত্মপ্রকাশ-বিষয়ে তাহ! 

অদ্দীনতা। কাজেই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সে লৌকিক স্বাধীনত৷ 
শ্রেয় 

জীবের আত্মস্বভাব নির্মল, উদার, বহুদর্শী, তত্বগ্রাহী, নিঃস্বার্থ, 
পরার্থপর, প্রেমরসাত্মক, শান্ত, উদাসীন, অনাসক্ত, অনন্তাপেক্ষী ও 

স্বতন্ত্র, কাজেই সর্ব সুখ, হুঃখ, শোক, তাপ, 

পপ কি বিবঙ্জিত। তাহার জড়ম্বভাব তদ্বিপরীত-_মলিন, 
সন্কীর্ণ, মুঢ়, শ্বার্থপর, কাম-রাগ-দ্বেষাত্মক, অশাস্ত, 

আসক্ত, অন্যাপেক্ষী ও পরতন্ত্র, কাজেই সর্ব শৌক-ছংখানিষুক্ত । 
আমর। দেখিয়াছি এ জড়-স্বভাব সকারণ। আমাদিগের স্বকন্মার্জিত 

| ১৩ - 



সংস্কারাশ্রিত জড়শক্তি ইহার কারণ। আমাদিগের জড়ম্বভাব প্রকাশ 
সেই কারণের অবশ্ঠম্তাবী কাখ্য। কাজেই যে কাল পধ্যস্ত চিত্ত 

হইতে সে কারণ বিদুরিত না হইবে, মে কাঁল 
পর্য্যস্ত তাহার কার্যয-স্বরূপ অধ্যাস জীবে অবস্থাই 

থাকিবে। জড়ে আত্মজ্ঞান যে মিথ্যা, ক্রোধাদি 
পাপ প্রবৃত্তি যে অহিতকর, এ কথা ত আমর! অনেকেই অবগত আছি। 

তবুও কি আমরা সে মিথ্যা জ্ঞান বা পাপ প্রবৃত্তির হন্ত হইতে মুক্তি 

লাভ করিতে সক্ষম হই? আত্ম-স্বভাব যখন সবল, তখন চেষ্টাদ্বার! 

জ্ঞানবলে আমরা সময়ে আমাদিগের চিন্তগত পাপ-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধা- 
চরণে সক্ষম হইতে পারি। কিন্তু সে প্রবৃত্তির উত্তেজনা যখন প্রবল 
হয়তখন আমাদিগের পক্ষে এরূপ চেষ্টা অসম্ভব হয়, এবং সম্ভব 

হইলেও অনেক সময়ে বিফল হয়। চিত্বগত সংস্কারের যে মন্দ শক্তির 

ধর্শে আমাদিগের যেরূপ ভ্রান্তজ্ঞান বা পাপাসক্তি, তদ্বিরুদ্ধ নূতন 

শক্তিদ্বারা চিত্ত হইতে সে শক্তি খিশ্লিষ্ট করিয়া, নূতন সংস্কার গঠন 

করিতে পারিলে, সে ভ্রান্ত-জ্ঞানার্দি হইতে মুক্তিলাভ হয়। তন্রপ 

"মুক্তিলাভ সহজসাধ্য না হইলেও পাপ-প্রবৃতি দমনের চেষ্টা সর্বা- 

বন্থায়ই কর্তব্য। এন্ধপ চেষ্টা এক সময়ে বিকল হইলে ও সময়াস্তরে 

বিশেষ ফলদ। এ বিষয় কর্-বিজ্ঞানে।, আলোচ্য । তত্বান্ুণীলন, 

নিয়মিত অভ্যাস, প্রযত্ব ও কর্ম- ইহার সাধন। 

2 টি অভ্যাস এরূপ জড় শক্তি উৎপাদনের ও পরিবর্ত 

নের প্রধান সহায়। পাপ বা পুণ্য, তুমি এ 

ছস্পের যেব্বপপ শক্তি-সালনে অন্যাস£ করিবে, কালে সেই শাহ 

ি্াত করিবে, তদনুরূপই স্বভাব ও প্রবৃত্তিই.পাইবে। 

&. জ্ঞানই জীবের পতনোদ্ধারের প্রক্কত কারণ। জ্ঞানই সর্বীধ্যাসের 
এনুল। জড়ের ধর্থ,. জড়ের শ্বভাবকে, আমাদিগের, ধর্ম, আমাদিগের 

জড়-ম্বভাব। ইহার 
উৎপত্তি ও ক্ষয়। 



 জ্ঞানীশয়ে জীবে জড়াধ্যাস। ১৯৫: 

স্বভীব বলিয়া জ্ঞান করি বলিয়াই, আধাদিগের উপর সে ধন্মসে .. 

স্বভাবের অধ্যাস। সে ধর্ম ও স্বভাব প্রকৃত 

চারি প্রস্তাবে যখন আমাদিগের নহে. তখন আম্া-. 

জ্ঞানের অধ্যাস।. দিগের ত্রাস্ত জ্ঞানাত্মক সংস্কারের সাহাষ্যব্যতীত 

| তাহারা কিরূপে আমাদিগের ধর্দশ ও স্বভাবরূপে 

পরিণত হইবে? অনাত্মে আত্মজ্ঞানরূপ ত্রান্তজ্ঞান যেরূপ .জীবের “ 

পতনের কারণ, প্রকৃত আত্মায় আত্মজ্ঞান রূপ 

তত্বজ্ঞান তন্রপ তাহার উদ্ধারের তুতু। ও ত্রাস্ত 

জ্ঞানের নাম যেরূপ অবিদ্যা, তত্বজ্ঞানের নাম তদ্রপ বিদ্যা । আবিগ্ভার 

আশ্রয়ে যেরূপ জীবে জড়ম্বভাবের অধ্যাস, তাহার শোকতাপাঁদ্দি - 

ংসারবন্ধন, বিদ্যার আশ্রয়ে তদ্রুপ সে অধ্যাসের ক্ষয়, তাহার আত্ম- 

স্বাবজ বিশোক-পুর্ণানন্দ-পুর্ণশাস্তি-আদি সংসারমুক্তি। এ বিষয় কর্ম- 
বিজ্ঞানে বিবেচ্য । | 

আমর! দেখিয়াছি জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছাত্মক্ চৈতন্তবলে জীব কর্তা, 

ভোক্তা ও জ্ঞাতা হইলেও, তাহার যে চৈতন্ের উপলব্ধি, যে চৈতন্তের 

আসক্তি এবং সে যে চৈতন্তের নিয়ামক ( কর্তা ), 

রর সা সে চৈতন্ত তাহার অন্তঃকরণজাত পরিচ্ছিন্ন বিষয়া- 
| কার শক্তির সহিত মিলিত এবং অস্তঃকরণদ্বারা 

সতত প্রকাশিত। অন্তঃকরণের আশ্ররব্যতীত অন্তঃকরণ-শক্তি বির- 

হিত প্রকৃত নির্ধবিশেষ জ্ঞান, আনন্দ.ও ইচ্ছা! জীবের উপলব্ধি-সামর্ঘযঃ.- 

ভোগ-সামর্থ্য এবং নিয়মন-সামর্থ্য, এ তিনেরই অতীত । জীব সতত্বই, 
তাহার অস্তঃকরণাশ্রিত *। | আয্মার জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা সততই 

ও ২০9৩০০তত তপ - প-০ব পত  পা 

বিদ্যা ও তৎক।ধ্য। 

“অস্তঃকরণ মাহিতারাহিত্যাভ্যাং বিশিষ্যতে । 
উদাধিদীবজ।বন্ত ব্র্মতায়াশ্চ নান্যথা ॥” 



১৯৬ আত্ম-বিজ্ঞান। 

অন্তঃকরণজাত জড়শক্তিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন, এবং অস্তঃকরণ-সংস্কার 'জাত 

রাগদ্বার৷ রঞ্জিত,বপিয়াই আমি যে ব্যক্তিকে ভাল- 
বাসি, কুৎসিত হইলেও সে বাক্তিকে সুন্দর দেখি, 

তাহার শ্থভাবে দোষ থাকিলেও তৎপ্রতি লক্ষ্য 

করিতে অক্ষম হই । যে দ্রেশীয় বা যে জাতীয় লোকের স্বভাবসম্বন্ধে 

আমার যেরূপ পুর্বব-সংস্কার থাকে, তদ্দেশীয় বা তজ্জাতীয়ু লোক দেখিলে, 
তাহার উপর সেই স্বভাবেরই আরোপ করি। সেব্যন্তি তদ্দিরুদ্ধ 

স্বত'ের পরিচয় দিলেও তাহা লক্ষ্য করিতে অসমর্থ হই। বে বিষ 

সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা, বিষরটীতে তদ্বিরুদ্ধ ধারণার পরিচয় 

থাঁকিলেও, সে পরিচয় আমার অদৃষ্ঠ | 

থাহার যেরূপ সংস্কার, তাহার তদন্ুরূপ আসক্তি, প্রত্যয় '9 কার্ধ্য- 
প্রবৃত্তি। এই কারণে কি ধশ্ম, কি সংসার, কি অন্তান্ত বিষয়,-নকণ 
নিন বিষয়েই মানবগণের পরস্পরের মধো আসগি, 

উন্নতম'নবের প্রত্য- প্রত্যয় ও প্রবৃত্তির পার্থক্য। তুল্যর্ূপ উন্নত 

য়েও সংক্কারজ সঙ্কী- ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একের ধন্ম ও ঈশ্বরাদি বিষয়ক 

নি প্রত্যয় অন্তের বিরুদ্দ। আপন সংস্কারের বিরুদে 

কোন ব্যক্তির কোন বিবয়ে প্রত্যয় জন্মান সহজ নহে। এরূপ 

সংস্কারের পরিচয়, যে শুদ্ধ ধন্ম বা লৌকিক আচারাদি বিষরে ব। 
কুসংস্কারুপন্ন ব্যক্তিগণেই দৃ্ই হর তাহা নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক- 

গণের থে আপন মতের পক্ষপাতিত্ব, তদ্িরুদ্ধ মতে ভাল ঘুক্তি থাকিলেও, 

সে যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষমত। ও সে মত গ্রহণে অপ্রবৃত্তি, তাহা 

তাহাঁদিগের চিন্তগত সংস্কার-ধর্মের পরিচয়। এই কারণে অনেক 

স্কারশ্রয়ে জ্ঞান 

আনন্দের সঙ্কীর্ণতা। 

০ বি দশ ০৯ ৭ ০১ শপ সস ৬৯. এরর, শিস ৮. ভ্উ-সস্ গ মি ০০৭০ পপ | পাল শপ ও তা পা পা অসশ পপ পা পাপ পস্িপ পপপি শক সি 

“সর্ববশক্তিপরং ব্রহ্ম নিত্যম পুর্ণমন্থয়ং | 

যথোল্পসতি শক্ত্যাসৌ প্রক।শমধিগচ্ছতি ॥৮-_পঞ্চদরশী ৭1৮৪,১৩1১৪। 



জৈব-জ্ঞান সংস্কীরাশ্রিত । ১৯৭ 

উন্নত জ্ঞানীরও কোন কোন বিষয়ে সঙ্কীর্ণ প্রত্যয় । ধাহার যে বিষয়ে 

দৃঢ় অপ্রত্যয় অন্য ব্যক্তি সে বিষয় প্রতাক্ষ করিলেও, তিনি তাহা সহজে 

পূর্ব প্রত্াাপরিত দেখিবেন না বা বে ব্যক্তিকে তিনি ০৫ সর্বব- 

সংস্কারের ফলে বিষয়ে বিশ্বাস করেন, সে ব্যক্তি দেখিয়া বলিলেও 

তদ্িরু্ধ প্রত্যয়ে মানিবেন না। না মানিবার কারণ পর্যন্ত ও অন্থু- 

রি ২ সন্ধানে তাহার প্রবৃত্তি হইবে না *। প্রত্যয়ে 

সংস্কারাত্মক জড়প্রবৃত্তির হাত না থাকিলে, উদাসীন জ্ঞানের এরূপ 

পক্ষাশ্রয় অসম্ভব হইত। »৪. ৪ 

যদি বল পূর্ব সংস্কারদ্বার মানবচৈতন্য সময়ে এরূপ রঞ্জিত হইতে 
পারে এবং অন্ুমানাদি পরোক্ষ জ্ঞানেও সংস্কারাতআ্মক মানসিক বিকল্পনা- 

বিচারাদি প্রয়োজন বলিয়া পরোক্ষ জ্ঞানেও 
বদ সংস্কারের হাত স্বীকার করা! যাইতে পারে। 

ক্ষেও সংস্কার । কিন্ত প্রভাক্ষ-জ্ঞান ঘে সততই সংস্কারাশ্রিত তাহার 

প্রনাণ কোথায়? তবে তাহার উত্তর এই যে, 

জৈব প্রত্যক্ষ-জ্ঞানও বিশুদ্ধ প্রত্যক্গ-জ্ঞান নহে । ইহাতেও প্রত্য- 

[ভজ্ঞান-বিকক্ননার্দি সংস্কারাম্মক পরোক্ষ-জ্ঞানেরই হাত অধিক। 

বঙিজ্নেক্ট্িয়পঞ্চকের দ্বারা শব্দ, স্পশ, রূপ, রস, গন্ধ--এই পাঁচাট 

শাত্র বিষয়ের ষে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা শিশুর জ্ঞানের ন্যায় অস্ফুট। 
পাথ্যমতে তাহাকে আলোচন' বলে। শুদ্ধ আলোচন-জ্ঞুন বলে 

ব্থুনর্ণয় অসম্তব। বহির্বস্তসন্বন্ধীর :এ অস্ফুট জ্ঞানলাভের পর পূর্ব 
সংস্কারজাত প্রত্যভিজ্ঞান ও বিকল্পনাত্মক বিচার বলে তুমি সেই 

অপরিস্ফুট শব্দাদিগ্জান হইতে বস্তুনির্ণয় করিয়া, তৎসম্বন্বীয় প্রত্যক্ষ- 

* প্রেতাত্মায় যাহার অবিহ্বাস,বিশ্বানী ব্যক্তি দেখিয়। বলিলেও, তিনি তাহা সহজে 
বিশ্বাস করিবেন ন|। 



জ্ঞান লাভ কর। স্মতএব ইন্দ্রি়জাত এই শবাদি বিষয়ক আলোচন 
জ্ঞান, সংস্কারজীত বলিয়া! তুমি দি নাও মান, তবুও শব্দাদি বিষয়ব 
পরিস্ফুট প্রত্যক্ষজ্ঞানে যে সংস্কারের কাধ্য আছে, তাহ তুমি অস্থী 

কার করিতে পার না। কাজেই দেখ, বে জ্ঞানকে তুমি প্রত্যন্ষ 
বলিয়া অন্রান্তের গৌরব কর, সে জ্ঞানও প্রক্কত প্রস্তাবে সংস্কারজাত 
পরোক্ষ-প্রতায়" মাত্র। সংস্কার ভ্রান্ত হইলে, সে জ্ঞান নিপধ্যয়ও বিকল্প* 

কূপ ধারণ করে। 
_ আবার চিন্তাশীল হইলে দেখিবে যে, জগতে তোমার প্রতাক্ষ-জ্ঞান 

অতি সামান্য । অন্ুমানকেই প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়্। গ্রহণ করিয়া, ভুমি 
সত্তৃত তদ্ধলে কাজ করিয়া থাক। অস্ঠ সুর্ধ্য উঠিয়াছে দেখিয়া, কল্য বে 

উঠিবে, সে অবধারণ প্রত্যক্ষ কিরূপে হইবে ? 
সলাজনীিধু ইহা তোমার পুর্ব সংস্কারজাত অথবা ব্যাপ্তিগ্র- 

| মূলক আনুমানিক প্রত্যয়নাত্র। ভবিষ্যদ্বিষয়ক 

আমার্দিগের যত জ্ঞান, তৎসমস্তই এইরূপ । আমি যে মুহূর্তে বাকা 

উচ্চারণ করিতেছি, তাহার পর মুহূর্ভেরই নাম ভবিষ্যৎ । কাজেই 

অনুমানের উপর আমাদিগের প্রধান নির্ভর, এবং পুর্ব সংস্কারাম্মক 
প্রত্যয়ব্যতীত অনুধান অর্ভব: | আন্গুএব আমরা বাহাকে জ্ঞান 

বলি, তাহা আমাদিগের অ্ীরএ-স্কারজাত টৈভন্াত্বক বিষয়- 
. প্রত্যয় ৭ | মাজা 

অবশ্য ংস্কারননই ে ু  এ কথা বক্তব্য নহে। কিন্ত 

মিখ্যাই হউক আর সত্যই হউক, সংস্কার সততই সংস্কার । সংস্কারা- 

ত্বক অন্তঃকরণের সাহাব্যব্যতীর্ত যখন জ্ঞান, আনন্দ এবং হচ্ছ 

প্রকাশ অসস্তব, তখন অন্তঃকরণের জড়তা ও অশুবিবিশুদ্ধতাথারা 
ইসি ডেট: 

পোজ 

িপনিরিটি হি | বিকল্প নিখ) ভ্যান | 



জীব-চৈতম্য সংস্কারাশ্রিত। ১৯৯. 

ষে সে প্রকাশের জড়তা ও অশুদ্ধিবিশুদ্ধতা জন্মিবে, এ কথা কি 
করিয়! অস্বীকার করিবে? তোমার, কামল-.. 

, রোগের দ্বারা যখন বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় তোমার 
| জ্ঞান রঞ্জিত হয়, তখন অস্তঃকরণের রাগদ্ারা 

জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা কেন না রঞ্জিত হইবে? তুমি দেখিয়া যে আন- 

নর যেস্খভোগাঁসক্কি, ইহ! হইতে যে কাম, রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি, 

তোমার যে ইহ্্রিয-স্পর্শাদি জন্য ন্বথ., ছুঃখ, তৎসমস্তই' তোমার অস্তঃ- 

করণ-সংস্কারজাত অনিন্দের বিকৃতি প্রকাশ মাত্র। সংস্কারের দোষ- 

গুণ হেতু সংস্কার-প্রতিবিষ্িত আনন্দাভাস-পাপ-পুণ্যাত্মক নানা বীসনার 
পরিণত হয়। অন্তঃকরণ-সংস্কারে প্রতিফলিত হইয়া ইচ্ছা _ ক্রোধ, 
অসহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা, বল, বীর্ধা, ধৈর্য্য, শৌর্্য, গান্তীর্ধযাদি-ানা- 
বাসনার উৎপাদক হয়। 

অন্তঃকরণের ন্যায় তজ্জাত বাসনার ও সংস্কারের জড়তা,_ স্থল ও 

সক্স ভেদে, দ্বিবধ। বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতাত্মক মণিন সংস্কার গুলির 

জড় স্থুলত্ব যেরূপ অধিক, ভক্তি, বাত্মল্য, দাস্ত, 
দয়া, ক্ষমাদির তদ্রপ নহে । স্ুল ভমঃগ্রধান 

_ অস্তঃকরণে মলিন স্বার্থপর ও বিদ্বেষাত্মক সংস্কাঁ 

রের যেরূপ স্থাপনা”, * সুল্ সত্ব-প্রধান অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ" প্রেশ্ঃ 

দয়া, ক্ষমাদির তন্রপ “স্থাপনা” । সাত্বিক অস্তঃকরণে মলিন বাসনার 

উদয় হইলেও তাহার স্থায়িত্ব কম। এই কারখে সত্ব-প্রধান ব্যক্তির 

হ্বদয়ে কাহারও উপর ক্রোধ বা বিদ্বেষ ভাধের সঞ্চার হইলেও, সে. 

ভাব যেরূপ সহজে পরিবর্তিত হয়, তম:-প্রধান ব্যক্তির তদ্রুপ হয় না। 

বহিজ্ঞড়-জগতে যেরূপ জড়াসক্তির আধিক্যে স্থাপনার, আধিক্য, 

ঈীব-চৈতন্যের উপর 

সংস্ক'রের শক্তি । 

বাসনাও সপ্ষার 

স্থল « লু 

* যেস্থানে যে ভাবে রা সেই স্থানে সেই ভাবে পাকিবার প্রথণত1 (0৩18) । 



০০ আত্ম-বিজ্ঞান। 

অড়াসক্তির ক্রম হাঁসে "স্থিতিস্থাপকতার* ও তৎপর “বেগের” প্রকাশ, 

অস্তঃকরণজাত সংস্কার ও বাসনা-পরিণামও 
সংস্কারের তামসিক | মতে টার এই কারণে যাহার অন্তঃকরণে জড়া- 

ও তাহার ফল। সক্তির আধিক্য, তাহার পক্ষে তাহার অন্তঃ- 

করণ-প্রবৃত্তি, তাহার বাসনা, পরিবর্তন যেরূপ 

কঠিন, উন্নতান্তঃকরণ ব্যক্তির পক্ষে তন্রপ নহে । 

৩য় পরিচ্ছেদ । 

নির্ব্বিশেষ--চৈততন্ত | 

আমর সংস্কার ও বাসনার বিষয় অনেক দেখিলাম । তাহাদিগের 

জড়ত্বেরও পরিচয় পাইলাম । এখন দেখিব সংস্কার ও বাসনাবিরহিত 

জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা কিরূপ। আমাদিগের জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা 

সততই অন্তঃকরণজাত সংস্কারের সহিত মিলিত । তদ্বিরহিত নির্বিবশেষ 

জ্ঞানানন্দ-ইচ্ছা আমরা! প্রকাশ বা উপলব্ধি করিতে অক্ষম | তবে তাহা 

বলিয়। যে আমরা ও নির্ব্বিশেষ চৈতন্যের কোন পরিচয় পাইতে পারি 
না, তাহা নহে । 

ঘট-পটাদি বিভিন্ন বিষয় প্রকাশক যে জ্ঞান, স্থির চিন্তে দেখিলে 

দেখিবে যে, সে জ্ঞান সর্ধত্রই এক নির্ব্বিশেষ উপলন্ধি-আত্মক চৈতন্ত- 

স্বরূপ । তাহাকে যে বিষয়ের সহিত মিলিত কর, 

সে সেই বিষয়াকারে, সেই বিষয়সন্বন্ধে, তোমার 

চৈতন্য উৎপাদন করে। কিন্তু শ্বয়ং তাহার কোন বিষয়াকার নাই। 

বেগুঞ্ধ জ্ঞান সর্ব ঘট, পট, শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি নামর্পা ত্বক 

জন । 



নির্বিশেষ জ্ঞান ও আনন্দ । ২০১ 

বিষয়-ভেদবিবর্জিত, সততই নির্ব্বিশেষ চৈতন্য ৷ নামরূপাত্মক বিষয়গুলি 

অন্তঃকরণজাত জড়-বৃত্তি মাত্র। অস্তঃকরণক্ষেত্রে উহাদিগের সহিত 

মিলিত হইয়া উহাদিগের জ্ঞান দিবার জন্যই কেবল চৈতন্য উহাদিগের 
আকার ধারণ করে । চৈতন্ত স্বয়ং উদাসীন । তাহার নিকট কোন 

বিষয় হেয় বা উপাদেয় নহে। তুমি ভালমন্দ যে বিষয় জানিতে চাহ, 
তোমার টিভ্ুষে বিষয়-বৃত্তি উৎপন্ন হয়, চৈতন্য সেই বিষয়ই তোমাকে 
জানায়। আবার তোমার চৈতন্ত দুর্বল, তদ্বলে তুমি সর্বদা সর্ববিষয় 

প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম । এই কারণে জড়-সংস্কারের আশ্রয়ে তোমার 

চৈতন্তের স্থৃতি, অনুমান, বিশ্বাস, প্রতায়াদি ভাৰভেদ । প্রকৃতপক্ষে ইহার 

বিশুদ্ধ চৈতন্য নহে, চৈতন্যাভাস মাত্র । বিশুদ্ধ চৈতন্য সততই অপ- 

রোঞ্চ উপলব্ধিআত্মক। উপলদ্ধিই ইহার নিত্যস্বরূপ। পদ্রিচ্ছিন্ 

'ড়-বিষয় সে স্বরূপের উৎপাদক নহে, বরং তাহার খণ্ডকারক। পরি 

“চ্ছন্ন বিষয়যোগে চৈতন্য স্বয়ং তদাকারে পরিচ্ছিন্ন হইয়া. সে বিষয়ের 

উপলব্ধি জন্মায় । চৈতন্তের নির্বিশেষ স্বরূপের নাম চিৎ। ইহার নির্বিবি- 

শেষ প্রকাশের নাম উপলব্ধি । 

নির্কিশেষ চিৎ ধেরূপ উপলব্ি-আত্মক, নির্বিশেষ আনন্দ তব্রপ 

শাস্তিরসাত্মবক ৷ দ্ৈতপ্রকাশকালে আনন্দ প্রেম। চৈতন্য সংযোগে 

বহিঃ পদার্থ যেরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়, প্রেম সংযোগে ইহা তন্তরপ 

স্নেহের বিষয় হয়। ভক্তি, বাৎসলা, সৌহ্ৃস্, 

দয়া আদি সমস্তই স্সেহের সংস্কারাশ্রিত ভাব- 
বিকার মাত্র। ন্মেহপ্রকাশবৃদ্ধিজন্তই সংস্কারমূলক এ সকল ভাব- 
ভেদের প্রয়োজন। প্রকাশ যহ্ু বৃদ্ধি পায় ও স্বভাবসিদ্ধ হয়, এ 

প্রয়োজনের তত হ্রাস হয়। প্রকাশ যখন পুর্ণ ও স্বাভাবিক বিষয়- 

সম্বন্ধমূলক ভাবভেদ তখন নিশ্রয়োজন । পাত্রগত ন্নেহভাবের 

পার্থক্য তখন অপগত। প্ররক্কৃত বিশুদ্ধ পূর্ণপ্রেম সর্ব ভাবভেদ- 

আনন্দ। 



২৪হ- 1 আত্ম-বিজ্ঞান। : 

বিরহিত একরসাত্মক। ইহার নিকট কোন ব্যক্তি হেয় ব কোনটা 
উপাদেয় নহে, সকলই তুল্য। পূর্ণ নির্ববিশেষ অস্ৈত-বরূপে আনন্দ 
শাস্তি । 

এইরূপ হউক”-_-এই অন্ুধ্যানের নাম ইচ্ছাঁ। ইহা সতের দ্বৈত- 
প্রকাশ । এক চিৎ বেরূপ দ্বৈত-প্রকাশ কালে ভ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান, এক 

আনন্দ যেয়ুপ ভোক্তা, ভোগা ও ভোগ ” এক সৎ 

তদ্রপ কর্ত। (সত্তাদাত1 ) কর্ম ( প্রদত্ত -স্ত। ) 3 

ক্রিয়া (সঙ্দান -কার্ধ/)।, ন্বেহ-প্রদান যেরূপ প্রেমের কার্য্য, সম্ভ- 

প্রদান: তদ্রপ ইচ্ছার কার্য । নির্কিশেষ প্রকাশাবস্কয় জ্ঞান যেরূপ 

এনিকররাদনঃ উপলব্ধি, প্রেম যেবুপ' শাস্তি, ইচ্ছা তদ্রপ সন্তা। 

ইচ্ছও জড়ের কাধা জড়-বিষয় যেরূপ জ্ঞান ও প্রেমের উৎপাদক 

নাহ, জড়ের দ্বারা নহে, পরিচ্ছেদক, ইহা! তদ্রপ ইচ্ছারও উৎপাদক 

০৪০০৪ নহে, পরিচ্ছেদক। নির্বিশেষ চিতের .টচতন্যোৎ- 
পাদিকা, নির্বিশেষ আনন্দের প্রেমোত্পাদিকা, ও নির্কিশেষ সতের 

ইচ্ছ। উৎপাদ্দিকা শক্তি বা স্বভাব আছে বলিয়াই, সবিশেষ অবস্থায় 

 চৈতন্যাদির প্রকাশ এবং জড়ের সহিত এ প্রকাশের সম্বন্ধ । ইচ্ছা জড়- 

শক্তি নহে। জড়শক্তির তুল্য স্বভাবেরও নহে। . জড়শক্তি বেরূপ 

সততই শক্ত্যস্তরের অধীন, পরতন্ত্র, ইচ্ছা তদ্রপ 
"নহে । ইচ্ছা সততই স্বাধীন, স্বতন্্ব। অযস্বান্ত 

যে শক্তি বলে লৌহের উত্তেজক, সে শক্তি, ড় 

বলিয়া, দততই লৌহ-শক্তির অধীন। লৌহ সন্ধানে সে শক্তির কাধ্যে 

“কাচ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইচ্ছা তদ্রপ নহে। জড় বিষয়ের 

“সহিত: সব্বন্ধ করা না কর! বিষয়ে ইচ্ছ। স্বাধীন । -স্বন্বভাবে ইহা! জড় 

শক্তির, নিয়ন্তা, জড়শক্তিদ্বারা অভিভবনীয় নহে। ভড়শর্তি ফেবল: জড়- 

কেই অভিভ্ত রূরিতে সক্ষম । আমাদিগের ইচ্ছা যে আমা 

ইচ্ছা । « 

ইচ্ছা! জড়ের নিয়ন্তা, 
জড়শত্তি নহে। 

্ 



ইচ্ছা জড়শক্তি নহে | ২০৩ 

জড়শক্তিদ্বারা অভিভূত হইতে দেখি, তাহার প্রন্কত কারণ, আমা- 

দিগের জড়শ্রিয়তা | আমর জড়শক্কি ভালবাষি . 

এ বলিয়া, জড়াসন্ত । সেই জড়াসক্তিগুণেই আমা : 
দবিগের স্বাধীন ইচ্ছা জড়াশ্রিত ও খর্ব। আন- 

ন্দেই খন আমাদিগের প্রকৃত প্রয়োজন, তখন জ্ঞানানন্দের জড়া- 

সক্তি বঈেস্ম্মীমাদিগের ইচ্ছা কেন না জড়শক্তির, অধীন হইবে ? | 

ইচ্ছ। সততই জ্ঞানানন্দের আশ্রিত। স্বয়ং ইহা আত্মার ধর্ম বলিয়া! 

পূর্ণ উদাসীন । আমাদিগের জড়াসক্তির বত হাঁস হয়, ইচ্ছা তত 

জড়াতীত হয়। ইচ্ছা জড়শক্তি হইলে এরূপ 

হইত না। জড়শক্তির ন্যাম ইহা সততই তুল্য- 

রূপে অন্তশভ্ভিদ্বারা নিরমিত ও ক্রিয়ান্বিত ছুইত। 

স্বাধীন ও স্বতন্থ্বভাবে জড়শক্তির নিয়ানক 3 কর্তা হইতে পারিত 

না। ইউচ্ছাবলেই আমরা স্বাধীন, স্বতন্ব। ইচ্ছার অভাবেই অসম 

স্কাস্ত ও লৌহ পরস্পর পরম্পরের অধীন, পরতন্ । ইচ্ছাবলেই আমরা 

কর্তী। ইচ্ছার অভাবেই জড় আমাদিগেক্- 

ক্রিয়াবীন। আমদাদিগের যত আত্মোন্নতি হয়, 

আমাদিগের ইচ্ছার নিয্পদন-সামর্থ্য, জড়ের উপর কর্তৃত্ব তত ি 

পায়। আর্ধয-বিজ্ঞান মতে পূর্ণবিশুদ্ধ ইচ্ছার পূর্ণ প্রীকাম্য। যদি: 

বল ইচ্ছা ও জড়শক্তি, তবে ইহ! কারণ- -শপ্তি, 

বলিয়। কার্ধ্য-শক্তির নিয়ামক । কারণ যে কাধ্যের, 

নিয়ামক, ইহা সর্ববাদী সম্মত। তবে তাহায় 

রা এই যে, জড়কারণ জড়কার্যের নিয়ামক হইলেও: অয়স্কাস্ত- 

শক্তির লৌহশক্তিনিয়মনের ন্যায়, সে 'নিয়মনসন্বন্ধে জড়ের, বস্তা 

ৃষ্ট হয় না।..যে-আবস্থার জড়-কারণ যেরূপ কার্োর প্রবর্তক (নিয়ামক), 

নেই আবস্থায় নে কারণ সততই সেইরূপ কার্যের প্রবর্তক কারণ: 

ইচছা। উদাসীন 

নিয়মন-শাক্ত | 

ইচ্ছা জন্য কর্তৃত্ব । 

ইচ্ছ। জড়-ক। রণ 

শক্তি নহে। 



২০৪ আত্ম-বিজ্ঞান। 

স্তরের প্রয়োগ-বাতীত সে কারণের প্রবৃত্যত্তর অসম্ভব । কিন্তু ইচ্ছা- 
শক্তি জড়-কাধ্যের তন্রপ প্রবর্তক নহে। কার্যযবিশেষের প্রবর্তক 

দিনার হওয়া না হওয়! বিষয়ে, মানব ইচ্ছাবলে শ্বতন্তর। 
উপ রতন যদি বল ইচ্ছা! বহু শক্তির সমষ্টি, কাজেই তদ্বলে 
নিয়মন সামর্থা |. মানব এক সময়ে ইচ্ছার এক শক্তি প্রকাশ 

করিয়া, এক অবস্থায় যেরূপ এক,ল্পর্ধ্যের এক- 

রূপ নিরামক হয়, অন্ত সময়ে পুনরায় সেই অবস্থায় অন্ত শক্তি প্রয়োগ- 

বলে, অন্তরূপ কার্যের নিয়ামক হয়। তবে তাহার উত্ভরে বলিব 
যে, একথা স্বীকাঁধ্য যে, মানব একই অবস্থায় ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন জড় 

শক্তি (প্রবুত্তি) গ্রহণে, ভিন্ন জড় কার্য্যের প্রবর্তক হয়। কিন্ক এ 

প্রবৃত্তিশক্তি জড় হইলেও মানব তাহার যে স্বাধীন সামর্থ্যবলে, এক 

অবস্থার ভিন্ন সময়ে ভিন্নপ্রবৃত্তি উত্তেজনা করিতে সক্ষম, তাভার দেই 

সামর্থই স্বতন্থ। তাহাই ইচ্ছা । তাহা জড়শক্তি নহে, জড়শক্তির 

নিয়ামক, জড়শক্তিবিশেষে আপন আত্মসন্ত। সংবোগে, সে শক্তি বিশে- 

ষের উদ্বোধক (উত্তেজক)। জড়শক্তি সমষ্টিধর্্ী হইলেও, সে শক্তি অন্ধ 

ও পুর্ণ পরতন্ত্র বলির, তাহার যে অংশের যখন 
সমষ্টি জড়শক্তি স্বা- 
মহ হি বহিরুন্তেজক কারণ উপস্থিত হয়, সে অংশের 

স্বাধীন। কাজেই উত্তেজনা ও কার্ধ্য প্রকাশ তখন অবশ্তন্তাবী। সে 

গীরিটানা সি শক্তি তখন সে কারণবলে অবশ্তই উত্তেজিত । 

হইবে এবং তদতিরিক্ত অন্ত প্রতিবন্ধকতা! না থাকিলে, তাহার কাধ্য 

অবশ্তই সগ্রকাশ হইবে। কিন্ত চেতন ইচ্ছ। এরূপ নহে। বহি- 

রুপ্তেজক কারণ যদি উপস্থিত হয়,.এবং অন্ত প্রতিবন্ধকত। না থাকে, 

তবুও উত্তেজিত হওয়| না হওয়! বিষয়ে চৈতন্ের ইচ্ছ। স্বতন্ত্র। জড়ের 
হ্যায় সে ইচ্ছ। বহিঃকারণ-তন্ত্র নছে। মানব-ইচ্ছা বিষয়াসক্তিজন্য 

পরতন্্তা। পরতত্ত্রাই ইচ্ছার জড়ত্ব। অতএব জড়শক্তি মমি 



ইচ্ছ। জড়-শক্তি নহে। ২০৫ 

ধর্মী হইলে,ইহাঁর কেবল সর্ধগ্রকার আকার ধারণ করিবার,সর্ধ প্রকারে 
কাধ্য-প্রকাশ হইবার, যোগ)তা৷ মাত্র থাকিত। কিন্ত বহিঃকারণদারা 
ক্রিয়ান্বিত হওয়া ন। হওয়! সম্বন্ধে ইহার স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, থাকিত না। 

কাজেই বলি ইচ্ছা জড়শক্তি নহে। ইহা চৈতন্ত-ধন্ম । আবার চৈতন্য ও 
জড়শক্তি যখন পৃথক্, তখন চৈতত্যে যদি জড়ের সহিত ইচ্ছা-সম্বন্ধ সংস্থা- 

সস পন-সামর্যেরঅভাব হইত,তবে অয়স্কান্তের লৌহ- 
ইচ্ছ। চৈতস্তের জড় উত্তেজক শক্তির অভাবে বেরূপ অরস্কাস্ত লৌহ- 
রা উত্তেজক হইতে পারি না, চৈতন্তও তত্রপ জড়- 

পদার্থের সহিত সশ্বন্ধ-সংস্থাপনে অসমর্থ হইত। 

পরম্পর শক্তিনস্বন্ধব্যতীত অয়স্কান্তের শুদ্ধ সান্নিধ্য বশতঃই, লৌহ 
তদ্ারা ক্রিরাগ্িত হয় না। তন্রপ হইলে অন্য মণিসানিধ্যজন্যও 'লৌহ্ 
এন্প ক্রিয়ান্বিত হইতে পারিত। অস্কান্তের যে "বিশেষ" জন্য শুদ্ধ অয়- 

গান্তের সন্নিধানে লৌহ বিচলিত হয়, অথচ অন্ত মণির সন্নিধানে হয় 
ন), সেই বিশেষের নাম অয়ঙ্কাস্তের লৌহ-উত্তেজক-শক্তি। আবার 

লৌঠ্রও অযস্কাস্ত-শক্তি-দ্বারা উত্তেজিত হইবার 'শক্তি” আছে বলিয়া, 

উুন্ধ লৌহ তদ্বারা উত্তেঞিত হয়, অথচ প্রস্তরাদি অন্ত কোন পদার্থ 
হয় না। এইরূপ এক পদার্থের তদ্বিরদ্ধ পদার্থের সহিত শঞ্তি- 

নন্বন্ধব্যতীত, একের ক্রিয়া অন্তের উপর প্রকাশ অসন্ভব। জড় পদা- 
শবের চৈতন্তকে উত্তেজনা! করিবার বে শক্তি, সে শক্তির ন[ম যেরূপ 
“জড়-শক্তি", চৈতন্তের জড় পদার্থের সেই শক্তি গ্রহণ বা নিয়মন করি- 
বার যে সামর্য, তাহার নাম তদ্রপ “ইচ্ছা"। আমর দেখিলাম বে, 
নয়ন্বান্ত যেরূপ লৌহ সান্নিধ্য হলে, তাহার লৌহ উত্তেজন-'শক্কি” 
ক্রিয়ান্বিত হয়, না হইয়৷ পারে না, চৈতন্যের “ইচ্ছা তন্রপ নহে। 
ইচ্ছা স্বাধীন। জড়ের সহিত সম্বন্ধ করা না করা সম্বন্ধে ইহা পুর্ণ 
স্বস্ত। কাজেই অয়স্কাস্তের ন্যায় ইহা? অন্ধ, পরতন্ত্র, জড়শক্তি 



. মহে। ইহা দর্শনক্ষম, স্বতন্ত্র, চৈতন্তশক্তি। জ্ঞান যেরূপ উপলন্ধি- 
রি আত্মক এবং আনন্ব বেরূপ রসাত্মক, ইচ্ছা তন্রপ 

ফাক সবাক পে দেখবে আমরা ফোন ল় 
সী বিষয় জানিতে বা ভোগ করিতে হইলে, চৈতন্য 
সেই জড়ের শক্জি (আকারাদি-ধারণ-প্রবণতা ) আকর্ষণ করিয়া, 
স্বয়ং সেই আকারে আকারিত হয় এবং জ্ঞানানন্দ ও৫৫ই বিশিষ্ট 
আকারিত বিষয়ের জ্ঞানানন্দরূপে সপ্রকাশ হয়। নির্বিশেষ চৈত. 

ন্যের এইরীপ্ন সবিশেষ হইয়া, জড় বিষয়ের সহিত জ্ঞান আনন্দ ব৷ 
নিয়মন সম্বন্ধ সংস্থাপনের স্বাধীন প্রবৃত্তির নাম ইচ্ছা বলিয়া,-_সঙ্কল্প 
ইচ্ছার নামান্তর (৪৩) | সন্কল্পই ইচ্ছার আদি প্রকাশ । মানব, অন্তঃ- 

পু করণের আশ্রিত। তাহার ইচ্ছা তাহার মনের দ্বারা 
রা ১৪ প্রকাশ্য বলিয়া জড়াশ্রিত। কাজেই মানব ইচ্ছার 
চৈতন্তেরও ইচ্ছার দুর্বলতা এ ইচ্ছ। অনিশ্চিত কল্পনা । তুমি দেখিয়াছ 

জড় প্রকাশও বে ইচ্ছার স্তায় তোমার জ্ঞানানন্দ ও জড়শক্তির 
দুর্বলতা । 

আশ্রিত। জড়-শক্তির অশুদ্ধতা-বিশুদ্ধতাজন্ত 

একই উদ্দাসীন ইচ্ছা, বিভিন্ন জড়াসঞ্তির সহিত মিলিত হইয়1- দম্ভ, 
দর্প, অসহিষুতা, ক্রোধ, বিনয়. নম্রতা, সরলতা, সহিষু্তা. আলন্ত, দীর্ঘ- 
সুত্রতা, শৌধ্য, বীষ্য, উদ্ভম, প্রবত্ব আদি নানাভাবে সপ্রকাশ। এ 

(৪০) সৎ যত্ধ নির্বিশেষ, তাহ।র এ বিষয়/কার-ধারণ-সামখ্য তত অধিক। 
প্রশ সং পূর্ণ নির্ব্বিশেষ, সর্ববজড়লেশবিবঞ্জিত বলিয়! ঈশ্বর সত্য-স্ল্প, সর্বাশভ্ডিমান্, 

-তোহার শ্রাকাম্য । তাহার সঙ্কল্েই এই জগৎ। মানব:চৈতস্ত-সত্ত। জড়শক্তিবি শিষ্ট 
.অস্তঠকরণাপ্রিত বলিয়। মানবের ইচ্ছ। খর্ব্ব/তাহার কল্সন। দুর্বল ও মিখ/! এবং তাহার 
প্রাকাম্যের অন্ভাধ | নির্বিিশেষ সতের এই সধিশেষাক।র ধারণের তাম্বিক তা মনবদ্ধে 
লারীরকত যো মত সাংবারিকের নিশ্রয়োজন। সে মত সাংসারিক-উপল্বিরও 

জভীত বলিগ়া-হাহার উল্লেখ পারিত্যক্জ হইল ।" 



জ্ঞান, আনন্দ ও সত্তা অভিন্ন । ২৭ 

সকলই প্রি অড়ভাববিকার। বিশুদ্ধ ইচ্ছায় এক্ূপ কোন ভাব- | 
'বিকার.নাই। সে ইচ্ছা পূর্ণ উদ্বাসীন। বেদাস্ত বলেন জীব স্বকর্মথার! 
যে ফললাভ করে, ঈশ্বরেচ্ছা৷ সে সকলের পূর্ণ উদ্ামীন নিয়স্তা। 

জ্ঞান, আনন্দ ও সত্বা--এ তিন পুথক্ পদার্থ নহে। তিনই একা-: 

আ্বক। একটী হইতে অপরটা বিশ্লিষ্ট করা অসম্ভব । সর্বদা একেই 

সি তিন চৈতন্যের জড়সক্কোচহেতু আমাদিগের 
জ্ঞান আনন্দ ও সত্তা লক্ষ্য, এক সময়ে উহার তিন ভাবের. উপর 
একও অভিন্ন । 

তুঙ্যব্ূপে গড়ে না । এই কারণে ফ্লামাবু লক্ষ্য 
যখন যে ভাবের উপর পড়ে, আমি উহাকে তখন সেই ভাবেই দেখি। 

ভাব-বিশেষের উপর আসঞ্জিশূন্য হইয়া সম্যক্ দৃষ্টিতে দেখিলে, 
সন্তাশুন্ত জ্ঞান বা আনন্দ, আনন্দশৃন্ত জ্ঞান সত্তা এবং চৈতস্শূন্ত 
আনন্দ বা সত্তা কুজ্াপি পাইবে না। যে জ্ঞান বা আনন্দের সত্তা 

নাই, সে জ্ঞান আনন্দ কোথায় ? আবার স্থিরচিত্ত হও, বে 
দেখিবে যে, আনন্দ তোমার সকল জ্ঞানে, সকল ইচ্ছা-প্রকাশেই, 

নিগ্মান ; এবং তোমার জ্ঞানেচ্ছা যত বিশুদ্ধ ও পরিস্ফুট হয়, উহার 
আনন্দ-স্বভাবও তত সপ্রকাশ হয়। প্রতিভা (%6€75103) পরি- 

চালনে যে অতুল স্থথ. (1)90801-87. 10117106৮ ])039810169 ০ (৩0108 ) 

তাহ! ইচ্ছাত্মবাদী সপেনহরও স্বীকার করেন। আনন্দোপলব্ষিই 

প্রকৃত নির্ব্বিশেষ পূর্ণোপলন্ধি এবং আনন্দসত্তার উপলব্ধিই নির্বি- 
শেষ সত্তার পূর্ণ উপলব্ধি। যাহা নির্বিশেষ জ্ঞান, নির্বিশেষ সত্তা, 
হাহাই আনন্দ। যাহা নির্বিশেষ আনন্দ, তাহাই বসাত্মক সত্তা, 
তাহাই নির্বিশেয ,উপলন্ধি। নির্ব্িশেষ ধ্যানবলেই সে উপলন্ধির 
প্রকাশ লাভ হয়। আনন্দ ভিন্ন কোন জ্ঞান, কোন ইচ্ছা নাই।..জ্ঞান 
ইচ্ছা প্রকাশে আনন্দ আহ্ছে: খলিয়াই, তুষি উহাদিগের : প্রকাশে 

।. সচেষ্ট: এবং যে. আনন বা ইচ্ছার “উপলব্ধি নীই)লৈ আনগ্ছ বা ইচ্ছা 



২০৮ আত্ম-বিজ্ঞান। 

সত্তা কোথায়? উপলব্ধি, শাস্তি ও সত্বা,--এ তিনই সতত এক । 
ইহাই নির্ব্বিশেষ চৈতন্য । নির্বিশেষ চৈতন্তের এই তিন স্বরূপ। 

৪র্ঘ পরিচ্ছেদ । 

চৈতন্য জৈব-কার্যের নির্বিশেষ প্রকাশ। 

আমর! আমাদিগের জাগ্রদ্দশার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগত কার্যা-নিচয় 

পর্য্যালোচন। করিরা তৎসমস্তেই সংস্কারাশ্রিত জ্ঞানাননেচ্ছাত্মবুক চৈতন্- 
ভার্ব সপ্রকাশ দেখিলাম। সংস্কারও তদাত্মক ভাবভেদ সম্বন্ধে নান। 

কাধ্যে নান! পার্থক্য, নান! পরিবর্তন, দেখিলে ,সকল কার্যে ই টিতন্ত- 
প্রকাশের নির্বিশেষত্বের পরিচয় পাইলাম, চৈতন্তবিরহিত কোন 
কার্ধ্যই দেখিলাম না। 

জাগ্রদবস্থারই মানবের পুর্ণ কর্তৃত্ব, পূর্ণ নিয়মন-সামর্থয। তখনই 
তাহার কাধ্যে আত্ম-প্রকাশের আধিক্য। কাজেই তাহার কাাদৃষ্টে 

আত্মান্থমানজন্ত সেই কালের কাধ্যই বিশেষ 
রষ্ঠব্য। তবে স্বপ্নাবস্থায় শরীর ও ইন্দ্রিয় নিষ্িয় 

রর হইলে, অন্তঃকরণ তখনও সব্রিনন। কাজেই 
অন্তঃঠকরণাশ্রিত মানবের তখনও নানারপ স্বপ্র-দর্শন। অবশ্ঠ জা গ্রাদ- 
বস্থার স্তায় এ অবস্থায় চিন্ত-বৃত্তি,সঙ্কল্প-বিকল্পাদির,উপর মানবের নিরমন- 
সামথ্যের পরিচয় অতি দুর্বল। এ*অবস্থার কাধ্যদৃষ্টে বোধ হয় থেন, 
সে এখন অন্তঃকরণদ্বারাই ক্রিয়ান্বিত। অন্তঃকরণ-বৃত্তি তাহাকে থে 
দিকে পইয়' বাক্স, অর্ধ-চৈতন্যাবস্থায় সে সেই দিকেই যায় অস্তঃকরণ- 
বৃন্তি তাহাকে যাহ! দেখায়, সে তাহাই দেখে, যাহা করায়,তাহাই করে। 

জাগ্রৎ ও স্বপ্নের 

কাষ্ো চৈতন্। 



স্বপ্নে নিয়মনশত্তি'র অভাব । ২০৯) 

এরূপ হইলেও, এখনও তাহার যেকোন কাধ্য, সে কার্যের একটা 

হইতে অন্তটাতে অন্তঃকরণ-বৃত্তির পার্থক্য থাঁকিলেও, চৈতন্য নির্বি 

শেষভাবে তৎসনস্তেই সপ্রকাশ। এখনও চৈতন্ত-বিরহিত তাহার 

কোন কার্য, কোন প্রকাশই, দৃষ্ট হয় ন!। 
তবে এ অবস্থায় তাহার যে নিয়ামকত্বের অভাব, তন্বারা এই 

অনুমানমীত্র» যুক্তিসিদ্ধ বে, স্থল শরীরেন্দ্রির় ও বিষয়ত্যাগে, ুক্ষস: 

অন্তঃকরণ-বুর্তির উপর তাহার নিয়মন-সাম্থ্য অতি হুর্বল। কিন্তু 

এখন একবপ হইলেও, চিন্তোন্নতি বলে, কালে যে, স্কুল শরীরেক্রি- 

্যাগে অস্তঃকরণের উপর আধিপত্যস্থাপন বা সুক্ষ মনোবৃত্তির 'উপর 

স্বাধীন কর্ভৃত্ব-লাভ তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না.--এ কথা 

অযৌক্তিক । আমাদিগের নাই বলিয়। যে সাংসারিক কোন মান্বেই 

এখন তদ্রপ নির়ামকত্বের পিচয় নাই, সে নতও সর্ববাদী সম্মত নহে । 

স্ক্ম-দশন (017৮17৮০১৪7১০০ ), নুল্ম-শ্রবণ (012112554182১9ত), চন্তা-পঠন্ 

( 0১০০$:))1-15010) আদির কতক পরিচয় এখন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞা- 
নিকও পাইয়াছেন। এ সকলই সুক্ষ জগচ্ছক্তি গ্রহণ সামর্থ্যের ফল। 

মামরা সুক্গজগঙ দেখি না বলির! সুশ্ম-জগৎ নাই বা আমরা অগ্ধ 

দেখিতে অক্ষম বলিয়া কোন দিনই দেখিতে পারিব না, তাহ কি 

করিয়া বলিব ? পৃব্ধে স্কুলের, তৎপর সুক্স্রের, নিয়মন-সাম্য-লাভ স্ুুক্তি 

সঙ্গত। আনর স্ুল যন্ত্র পরিচালনাভ্যাস বলেই ক্রমে সক্ষম যন্ত্র পরি- 

চালনাভ্যাসের যোগ্যতা লাভ করি। এ ব্ষিয় এ বিজ্ঞানের আলোচ্য 
নহে (55 01 | 

(৪৪) হিন্দু শান্ত্রমতে (পাতগ্জল ব্যাস-ভাষ্য ৩ পাঃ ২৬স) ভূলেো।কের ম্যায় 
জীবগণের বাসের জন্য ভুবঃ, স্বর, মহদাদি আরও লোক আছে। তৎসমস্তেই জীবের 

অধিবাস। এ সকল লোকই পা%্চ-ভোৌতিক-পরমা ণুদ্বারা গঠিত। ইহাদিগের মধ্যে 

১৪ 



২১০ আত্ম-বিজ্ঞান । 

সুযুস্তিকালে শরীর, ইন্দ্রিয়, অস্তঃকরণ সকলই নিক্িয়। কাজেই 
অন্তঃকরণাশ্রিত মানব তখন স্ুযুণ্ত। তবে অস্তঃকরণাশ্রক়-দোষে 

মানব তখন স্বীয় অস্তঃকরণে সঙ্কল্প বিকল্পাতআ্মক- 
স্যুপ্তিতে অগ্তঃকরণ ৫ 
নিষ্ষিয় বলিয়। জীব বৃত্তি-উৎপাদানে অক্ষম বলিয়। জীবভাবে নিক্ষিয় 

অচেতন । তবে আ. হইলেও, তাহার আত্মা বে এখন অপ্রকাশ এ 
স্বা তথ 
রগ অনুমান বিরুদ্ধ । প্রকৃত চৈতন্য্ভাঁৰ কালের 

স্বতি অসম্ভব । তুমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলে,_ স্ুযুপ্তি ভঙ্গে তৎকাল 

ভুলের ওপাদন-পরমাণু সর্বাপেক্ষা স্থলতর। তৃবললোকের উপাদান তদ-পক্ষা 

সুগ্দ, বরের তাহা অপেক্ষ।ও সুক্দ্রতর ৷ 

আমাদিগের যত কিছু বহিজ্ঞণন তৎসমস্তই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধন।মক পাঁচটা 

বহিষ্বম্পনের সাহায্যে | যে পরমাণু নিচয়ের দ্বারা & কম্পন প্রবাহিত হয়, সেই 

পরমাণু যত অধিক সুন্দর, কম্পনও তত অধিক মৃদু অথচ তীত্র। কাজেই ভুলোকের 

কম্পনই সর্ব্বাপেক্ষ। স্থল ও মন্থর । ভুবর্লেকের কম্পন তদপেক্ষা অধিকতর শৃঙ্গ্ম ও 
তীব্র। আবার কম্পনের দ্ুুলস্ছগ্দত্ের ভেদামুনারে কম্পন গ্রহণোপযুক্ত যন্থেরও 

স্থল সুগ্দত্ব ভেদ আছে। মানবের বহিরিজ্দ্রিয় বহির্জগতের স্থুল কম্পন গ্রহণে !পধুক্ত 

উপাদানে গঠিত । তাহাদিগের ক।ম মন ও তদন্তর্গত সুক্ষ ইন্জ্রিয় ভুবর্লে'কের কম্পন 

গ্রহণে ।পধুক্ত উপ।দানে গঠিত। কাম বা প্রেত লোক ভুবর্লোকের নামান্তর । গুদ্ধ-মন 

শ্বল্লেকের কম্পন গ্রহণোপধুক্র উপাদানে গঠিত । 

এই কারণে মানব অন্তঃকরণের বিশ্দ্ধি ও একাগ্রতা সাধন বলে, ভূবঃশ্বরাদি 

লোকের কম্পনেও চিত্ত সংযোগ ও তন্দ্বার৷ চৈতন্য লাভ্ভ করিতে সক্ষম। এবং 

ভুল শরীরেক্রিয়ের নিফি য় অবস্থায়, মন সক্রিয় থাকিলে জাগ্রৎ থাকিতে পারেন। 

যে।গী বলেন অন্তঃকরণের উপর আধিপতা-সংস্থাপন ও চিত্ত-শুদ্ধি-ছ্বারা মানব মহদাদি 

আরও উদ্ঘতর লোকের সম্বন্ধেও জাগ্রৎ-চৈতগ্ লাভ করিতে পারেন । 

জীবের আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধীয় যত কিছু পরিবর্তন, তৎসমন্তই তাহ।র সংহ্কার ও 

বাসনার কাধ্য। তাহার স্বীয় কম্ট্রফল। বেদাস্তমতে তাহার এই ক্রমোন্নতি তাহার 

ক্রম পতনের পরধন্তী। ক্রমোন্রতির নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিলেও বেদাস্ত বাক্য সম- 

বে হয়। বাইবেলাদি ধন্দপুত্তকেও মানব-পতনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আত্ম ধ্যায়ে অষ্টব্য। 



জৈব কার্যে চৈতন্য । ২১১ 

বন্বন্ধীয় তোমার এই যে অস্ফুট অন্ুভব.-__এতদৃষ্টে এ অনুমান অসঙ্গত 
নহে যে তদবস্থায় তোমার স্খ-জ্ঞানের পরিস্ফুট উপলব্ধি না হইলেও, 

পুর্ণাভাব হয় না। তবে জৈব-কার্ধ্য দৃষ্টে আত্মান্থমান মাত্রই জীব-ভাবা- 
পন্ন সাংসারিক ব্যক্তির পক্ষে সুসম্ভব। তদছুপায়ে আস্মন্থমান মাত্রই 

আমাদিগের প্রতিজ্ঞা। কাজেই স্ুষুপ্তিকালে 

প্তিকাতে জৈব যখন টৈব-কার্য্যের পূর্ণাভাব এবং তাৎকালিক 
কাযোর অভাব 

বলয়! তৎকাল পধ্য আত্মপ্রকাশ যখন আমাদিগের উপলব্ধির এক- 

লে। নি রূপ অতীত, তখন আল্ম-পরিচয় লাভার্থী যোগীর 
] পক্ষে সুবুপ্তিকালিক আত্ম-প্রকাশ প্রয়োজনীয় 

হইলেও, সে প্রকাশ আনাদিগের জড় উপলব্ধির একরূপ অতীত বলিয়। 
'আমাদিগের পক্ষে তাহা নিশ্রয়োজন। রি 

জাগ্রুৎ ও স্বপ্লাবস্থায়ই আমাদিগের কার্ধ্য-প্রকাশ এবং তদুভয়াবস্থার 
'কার্যেই আমর! চৈতন্ত-প্রকাশের নির্বিশেষ পরিচয় পাই। এ পরিচক্ষ 

যে কেবল প্রৌটঢ়াবস্থাগত তাহ নহে । শৈশবাবস্থায় 

আমাদিগের বে অস্ফুট কর্তৃত্ব, তখন যে কোন 
কাধ্য তৎসমস্তে ও চৈতগ্ভের পরিচয় পাইবে । শিশু 

নাহ! দেখে তাহা গ্রহণ করিতে, মুখে দিতে, জানিতে ব্যগ্র, মততই 
অকারণ হস্ত পদাঁদি সঞ্চালনে ব্যস্ত, তৎসমস্তই তাহার জ্ঞানাননৌচ্ছ' 
প্রকাশাসক্তির উত্তেজনায়। তাহার ট্ঠতন্য এখন পূর্ণ শরীরাশ্রিত 
বলিয়াই সে চৈতন্তে জড় প্রকাশাধিক্য। 

পশ্বাদ্ি নীচ জন্তর কাধ্য-প্রকাশ পর্যালোচনা! করিলে তংসমস্তেও 
মানব কার্ষেরে স্তায় চৈতন্তের পরিচ্ছিন্ন প্রকাশ 

দেখিবে। পশুগণ ষে তাহাদিগের শরীর-রক্ষার 

জন্য আহারীয় সংগ্রহ করে, কাহাকে মারিতে 

উদ্যত দেখিলে পলায়ন করে, তৃণ আহারাদি দানে উদ্যোগী দেখিলে 

খৈশবাদি কার্যে 

চেতচ্যা। 

পখ।দির কার্ষো 

চৈতন্য | 



২১২ আত্ম-বিজ্ঞান। 

নিকটে আইসে, ভাল আহারীয় পাইলে মন্দাট গ্রহণ করে না, অন্যকে 
হিংসা করিলেও আপন শাবককে রক্ষা করে,_তাহাদিগের এ সকল ও 

অন্তান্তি কার্ধ্য পর্যালোচনা করিলে, তৎসমস্ত কার্যোই তাহাদিগের 

জ্ঞান, সুখ, হুঃখ ও ইচ্ছ৷ প্রকাশ দৃষ্ট হয়। 
অতএব মনুষ্য বল, আর অপর জীব বল»_ তুমি এরূপ কোন 

জীব পাইবে না, যাহার কোন কার্যে, কোন মনোভাবে, ভুমি তাহার 

চৈতন্তের অভাব দেখিবে। চৈতন্য কোন জীবের 

কোন কার্যে কম, অপর জীবের অপর কার্যে 

বেশী পরিস্ফুট হইতে পারে, কিন্তু কোন জীবের 
কোন কার্য্যেই উহার আত্যান্তিক অভাব দেখিবে না। জ্ঞান, আনন্দ 

বা ইঞ্ছা- ইহার কোন না কোন আকারে চৈতন্য জীবের সর্ব্ঘ কার্ষেযই 

সপ্রকাশ। আমরা দেখিয়াছি যে এ তিনই পরস্পর অভিন্ন ও একা- 

আক। ইহাদিগের সেই একাজ্মক প্রকাশকেই আমরা চৈতন্ত বলিয়া 
আসিয়াছি। অতএব সিদ্ধ হইল বে চৈতন্ত নির্বিশেষভাবে জীবের 

সর্ধবকার্য্যে বিদ্কমান। 

সর্বজীবের কারো 

+চতন্যা « 

তৃতীয় অধ্যায় । 

আত্মা নচ্চিদানন্দ | 

আমরা .দেখিলান যে, এক নির্ব্বিশেষ চৈতন্য সবিশেষ ভাবে জীবের 

. সর্ধকার্যে সপ্রকাশ। কাজেই যাহা! জীবের সর্ধ- 
জৈব কার্যো চৈতন্য, ্ 
পরিচ্ছেদ-প্রবণতা ও কাধ্যের নির্বিশেষ প্রকাশ, তাহাই তাহার আত্মা 

অহংকার সতত স- হইলে, এই নির্বিশেষ চৈতন্তই আল্মা। কিন্ত 
প্রকাশ।আত্। ক? 

” ইহারন্তায় ইহার সবিশেষ ভাবোৎপাদক এক- 

' শক্তি এবু 'আমিত্ব-_এ উভয়ের প্রকাশ ব্যতীতও ক্গবকাধ্য অসম্ভব। 



বহির্জগৎ সত্য। ২১৩ 

কাজেই এই শক্তি ও অহঙ্কার মিলিত চৈতন্তই যখন জীবের সর্বকার্যে 
বিগ্মান, তখন এ উভয় ও চৈতন্ত একাত্মক কি না,_এবং এ উভয়ের 

সহিত মিলিত চৈতন্যই জীবের আত্মা কি না, তদ্ধিষয় এখন আমা- 

'দিগের বিচার্ঘা। 

বহিজ্জগতের সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব। আমি সাক্ষাৎ 
'ন্বন্ধে যে বিষয়টা জানি, ভোগ করি, বা করি,--তাহ। দ'ততই আভ্যন্ত- 

রিক বিষয়। আমি স্বয়ংই তাহার উৎপাদক,জ্ঞাতা 
১৪১৪ ও ভোক্তা । বহির্জগৎ কেবল আমার চিড়ে সেই 
হইতে ভিন্ন । জড়ও বিষয়-বৃত্তি উপাদানের উত্তেজক-কারণ মাব্র। 

চৈতন্যের মিলনে তদ্রপ হইলেও বহির্জগতের অস্তিত্ব অস্থীকার্য্য 
জগৎ।-_জীবের সা- 
্ষাৎ সন স্বীর চিত নহে। বিষয়-বৃত্তি খন আমাতে স্বতঃ উৎপন্ন 
বৃত্তিরসহিত। তাহার হয় না, উহার উতপাদনজন্য খন আমি বহি- 

৬ দি চিত্ত রুন্তেজকের (9501021)0 08059 ) অপেক্ষী, তথন 

সে বহিরুত্তেজকের অস্তিত্ব আমি কি করিয়া 

মস্ীকার করিব? বিশেষতঃ যে বহির্বিষয়বিশেষটীকে [যথ। প্রস্তর 

19] আমার বৃত্তি-জ্ঞান (106৯) বলে আমি যে নাম রূপাদি বিশিষ্কা- 

কারে জানি, সকল বাক্তি আপন আপন বৃতি-জ্ঞান 

বলে, তাহাকে তদ্দিশিষ্টাকারে জানেন । অগ্তএব 

মন্ুমান যে, আমাদিগের আভান্তরিক বিষয়-বৃত্তি বহির্বিষয়েরু প্রকৃত 

প্রতিকৃতি । কাজেই বলি বে, আমরা বহির্জগংকে যেরূপ জানি, উহা! 

প্রকৃত প্রস্তাবেই তদ্রপ। পরে দেখিব যে, উহার যদি কোন পার্থক্য 

াকে, তবে সে পার্থক্য কেবল উহার স্থুল হুক্ষমত্ে। 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই বৃত্তিভ্ঞানাতিরিক্ত বহির্জাগতিক জ্ঞানলাভ 

'আমাদিগের পক্ষে অপন্ভব বলিয়াই কহির্জগতের অস্তিত্বাদি বিষয়ে 
বৈজ্ঞানিকগণের নানা মতভেদ । কেহ জগতের অস্তিত্ব পথ্যস্ত অস্ী- 

--বহিজ্জগৎ সত্য। 



২১৪ আত্ম-বিজ্ঞান | 

কার করিয়া বলেন আমাদিগের মনোবুত্তি ৫968) মাত্রই জগৎ। কেন 

আবার আমাদিগের জ্ঞানের পরিচ্ছেদ্বদ্্ম (10218 
-বহির্জগৎ সাক্ষাৎ 
জেয় নহে বলির) ০0£1)661160-- & 89) গুণে আমাদিগের নিকট 

তাহা'রআস্তত্ব বিষয়ে জাগতিক পদার্থের স্থল পরিচ্ছিন্ন বস্ত প্রকাশ 
৮৮৬৪ তর. প্রতিপাদন করিয়া, জাগতিক পদার্থকে শুক্তিপূর্ণ- 

ৃ দেশ (19106-111১0-51)40€-8 86) মাত্র বলিয়। 

অন্কমান করিয়াছেন। গুকৃতপক্ষে বহির্জগৎ আমার্দিগের সাক্ষাৎ 

জ্ঞান্রে বিনয় হইলে, উ*হাদিগের এরূপ মত অসম্ভব হইত। উ্হারা 
সকলেই প্রতিভাশালী। উ"হাদ্দিগের পরোক্ষ অনুমানের ভ্রম. হইতে 
পারে ব্যতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভ্রম অসম্ভব ৷ ্ 

অতএব আমার চৈতন্তের যে [প্রস্তরাদি] জাগতিক পদার্থের 

অনুরূপ চিত্ত-বৃত্তি গ্রহণের এবং সেই বৃত্তি-জ্ঞান বলে জগৎ-জ্ঞান লাভের 

সামর্থ আছে,_এ কথা স্বীকাধ্য । আমার যাহ] চিত্তবুত্তি, তাহা 

তাহার উত্তেজক জাগতিক পদার্থের অনুরূপ 

হি আকার ও রূপযুক্ত একটা শ্ুপ্ষ সত্তা মাত্র । প্লে 

ল্পন-বিশেষোৎপাদ- দেখিব যে আমার এই বৃত্তি গ্রহণের যে বহিকুত্তে- 
ক বিকৃত শক্তি। জক কারণ, সে কারণ কেবল উহার ত্র আকার 
৮4 সানী রূপোতপাদ্দিকা, তদ্দিশিষ্ট, শক্তিমাত্র । এ শক্তি 

তাহাই, চিত্ব-কল্পন। শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ-_পৃথক্ পৃথক্ আকারের 

০০৬৯ এই পঞ্চবিধ কম্পন বলে, বহিঃপদার্থ হইতে 

সঞ্চালিত হইয়া, আমার তদন্ুরূপ কম্পনোৎপাদক 

বহিঃজ্ঞানেক্দিয়ের তদ্ধিশিষ্ট শক্তি উত্তেজনা করে। ইহাই মাত্র আমার 

বৃত্তিগ্রহণ বিষয়ে বহিঃপদার্থের উত্তেজনা । এই উত্তেজনা বলেই 
চৈতন্য ধরশ্ৃত্যাকার গ্রহণ করে। চৈতন্তের এই আকার গ্রহণের নাম 
বয়ন (89925507065610] )। অতএব যাহা শব্ষ্পশীদির কম্পন, 



জড়ত। চৈতন্তেরস্বভাব নহে । চৈতন্য নির্ববিশেষ। ২১৫ 

চৈতন্তাশিত মানসিক শক্তি উত্তেজিত করিয়া,তাহাই মনের কল্পনা | যাহ! 
স্থল প্রকাশে বহির্জাগতিক শবম্পর্শাদি, তাহাই কম্পন, তাহাই সুক্ষ 
সাত্বিক প্রকাশে কল্পনা । জীব-চৈতন্তের জড়তা! অর্থাৎ বৃত্তি-বিশেষোৎ- 

পাদনপ্রবণত। যত অপগত হয়, চৈতন্য তত উদার, তত উদাসীন হয়, 

বর চৈতন্তের বহু-বিষয় -বুত্তিউৎপাদন ও জ্ঞানের সামর্থ্য- 
৩১৭ রূপ স্বাধীনতা তত বৃদ্ধি হয়। এই তথ্যের উপর 
প্রকাশের আধিকা। লক্ষ্য করিলে অন্রমান হয় যেন, চৈতন্য শ্বভাবতঃ 

অতএব চৈতন্য নির্বিশেষ; এবং যে আকার ও রূপগ্রহণে উহ! 
নির্ববশেষ। বি 

আপন নির্কিশেষ সত্তাকে সবিশেষ নাম-রূপে 

আকারিত করে, সে আকার ও রূপ গ্রহণ-প্রবণতা চৈতন্তের স্বাভাবিক 

ধর্ম নহে। উহার যথ। ইচ্ছা! নামরূপধারণ সামর্থ্যের খর্বধকারক আগ" 
স্তক-ধর্ম। জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়। তাহ! অন্তঃকরণাকারে জীব 

আপন আশ্রয়ে সঞ্চিত করিয়। রাখে। 

এখন বলিতে পার থে বুঝিলীম যে চৈতন্তের এই পরিচ্ছেদ্বন্্াশ্রিত 

স্থল বাষ্টি জড়তা, শক্তির স্থলতামসিক খর্ধতা অস্বাভাবিক । কাজেই 

সে আসক্তি যত অপগত হয়. চৈতন্য তত উন্নত 

গস হয়, তাহার সর্ধ-বিষয়-বৃত্ধি গ্রহণ-সামর্থা তত 
শুগ্ব সমষ্টি বিধত্ব সপ্রকাশ হয়। কিন্তু এ শক্তির স্বচ্ছা বস্থাপন্নঞসর্বব 

গ্রহণ প্রবণতাও চিত্র প্রকার পরিচ্ছেদোৎপাদক সমষ্টিভাব (বিশুদ্ধ 
রি বুদ্ধিভাব, 08101৮61571 0011)0 ) চৈতন্তের স্বভাব 

কেন না বলিব ?-- তাহার উত্তর এই যে, তদ্রুপ হইলেও চৈতন্য ও জগ" 
তের অভিন্ন একত্ব প্রতিপার্দিত হুয়। সমষ্টি জগৎ বিশাল হইলেও 

অনস্তের তুলনায় ক্ষুদ্র প€রচ্ছিন্ন ব্যষ্টি পদার্থমাত্র। অতএব চৈতনাও 
সমহি জগহুৎপাদিক? শক্তি এক হইলে, চৈতন্যের অনন্ত ম্বতাবের হানি 

হয়। অথচ চৈতন্যের বিশুদ্ধোপল!ৰ সর্বঘ জড়লেশ, সর্ব পরিচ্ছেন্বর্থ্বের ৬. 



২৯৬ আত্ম বিজ্ঞান । 

অতীত, অনন্ত যদি বল যে, উপলব্ধিতে চৈতন্য অনস্ত হইলেও, প্রকাশে 

অস্তবস্ত,--প্রকাশ ও প্রকাশ্তের এরূপ ধর্মবিরোধ অসম্ভব নহে। তবে 

তাহার উত্তরে বলিব যে, চৈতন্যও পরিচ্ছিন্নশক্তির এরূপ একত্ব শুদ্ধ 
উপলব্ধির বিরুদ্ধ নহে, উহার! অভিন্ন হইলে চৈতন্যের জগক্িয়মন 

সামর্থোর হানি হয়। পরিচ্ছে্বন্দ যতই বিশুদ্ধ, হুঙ্গ, সমগ্থি-ধঙ্মী, 
হউক না কেন, এ ধর্ম সততই সন্কীর্ণণ জড়। যাহ! পরিচ্ছিন্ন, তাহাই 

_.. জড়। কাজেই যে স্ুক্ ভাবের জড়ত্বকে চৈত- 
৯০০ ন্যের স্বভাব বলিবে, চৈতন্য তদপেক্ষা স্থলতর 

খ্যের হানি হয়। জড়ত্বের নিয়ামক হইলেও, তৎস্বাভাবিক সুক্ষ 

জড়ত্বের নিয়ামক হইতে পারিবে না। ,স্বভাবদ্বার! 
সকলেই নিয়মিত ও বদ্ধ । কাজেই চৈতন্ত ও জড়ত্ব এক হইলে, জড়ত্বের 

উপর ট্চতন্তের পর্ণাধিপত্যের, চৈতন্যের পূর্ণ স্বাধীনতার, হানি হয়। 
চৈতন্য পুর্ণোদার, পৃর্ণোদাসীন বলিয়াই তাহার সর্ববাকার ধারণ, সর্ব- 
জড়শক্তির নিয়মন, সামর্থা সম্ভব । জড়ত। সমষ্টি স্বভাবের হইলেও॥পুর্ণো- 

দার, পুর্ণোদাসীন, পূর্ণ স্বাধীন, নহে। জড়তা বিশিষ্ট-ধ্মী, পরিচ্ছিন 
স্বভাব, প'রচ্ছেদ-গ্রহণ-প্রবণত! | উদারতা ও ওঁদা সীন্ সর্ধপ্রব্ণত। বির- 

হিত,নির্ব্বিশেষ সমতা । অত এব জড়তা ও উদ্দারতার্দি যখন পরস্পর বিরুদ্ধ, 
তথন্ যাহা পুর্ণ উদার ও উদাসীন, তাহা জড়লেশ বিবর্জিত । এই কারণে 

জড়তার প্রবৃত্তি, ইহার স্বীয় বিশিষ্ট জড় প্রবণতায় ) এবং উদারতাদির ইচ্ছ! 

নির্বিশেষ। কাজেই ইচ্ছা! ও প্রবৃত্তি উভয়ই শক্ত্যাত্মক হইলেও প্রবৃত্তি 
সঙ্কীর্ণ,ইচ্ছ! তদ্বিপরীত । ইচ্ছাজন্যই চৈতন্তের শ্বাধী- 

শাক্ত বিপর্যয় দেধ নতা, কর্তৃত্ব। বিশিষ্ট-প্রবণতা-জন্ত জড়তার অধী- 
হয়। সমাধি অসস্তব 

হুয়। নতা, করণত্ব, ক্রিপ্নার বহিঃসাধনত্ব । কাজেই জড়- 

শক্তি চৈতন্তের করণশক্তি,কর্তৃশক্তি নহে। কর্তৃশক্তি 

ও করণৃশক্তি এক করিলে শক্তি-বিপর্যযক় দোষ ঘটে । বিশিষ্ট গ্রবণতাকে 



চৈতন্য নির্ব্বিশেষ শাস্তি উপলব্ধি । ২১৭. 

চৈতনোর স্বভাব বলিলে নির্ব্বিশেষ সমাধি অসম্ভব হয় * | ইচ্ছা! পূর্ণো- 
দাঁসীন বলিয়া ইচ্ছার প্রকাশী প্রকাশ সম্বন্ধে চৈতন্য পুর্ণ স্বাধীন । জড়- 
তারন্তায় ইহা চৈতন্যের আবরক বা সঙ্কোচক নহে। কাজেই ইচ্ছা! 
এ সমাধির বিদ্বকর নহে। যদি বল নির্বিশেষ সমাধি যখন সাংসা- 

রিকের পক্ষে অসম্ভব, তখন তাহার অস্তিত্ব আমর! কি দেখিয়া মানি? 

--তবে তাহার উত্তরে বলি যে, সমাধি না মানিক্পেও, তোমার যদি 

চিত্তের একাগ্রতা কতক লাভ হইয় থাকে, তবে চেষ্টা করিলে, নির্বি- 

শেষ চৈতন্যোপলব্ধি করিতে একেবারে» অক্ষম 

হইবে না। বতদূর পার আপন অস্তঃকরণের বৃত্তি 
ও সর্ববাহ্বিষয় চিন্তা! পরিত্যাগ করিয়া, অস্তদৃ্টি 

তৎপর হইয়া তোমার চৈতনোর উপর লক্ষ্য কর, তবে তোমার চিত্তের 

জড়াসক্তি হ্রাস হইয়া চিন্ত বদি কতক স্বচ্ছতা লাভ করিয়া থাকে. তবে 

শাস্তি-স্বভাবের এক চৈতন্য প্রকাশ উপলব্ধি করিবে। তাহার সহিত 
কোন বিষয়ের সন্বদ্ধ পাইবে না। কেবল দেখিবে যে সঙ্গেহ শাস্তি- 

রসাত্মক এক নির্বিষয় চেতন-ভাবে তোমার টিস্তা-জআ্রোত প্রবাহিত । 

ইহাই নির্ব্বিশেষ চৈতন্যের প্রথম ছায়া। অভ্যাস সহকারে ক্রমে 

তোমার চিত্ত আরও নিন্মল ও নিবৃত্ত হইবে । জড়াসক্তি ক্রমেই কমিবে 

এবং নির্বিশেষ আনন্দ-ন্বর্ূপ চৈতন্যের উপলব্ধি আরও প্রিস্ফুট 

হইবে। যোগী বলেন এইরূপ অভ্যাসদ্বার! ক্রমে চিত্তের বৃত্তি-স্বাতস্ত্য 

কমিয়া যায়। নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ প্রকাশ পরিক্ষট প্রগাঢ় ও পুর্ণ 

হয়। অতএব পরিচ্ছেদ-গ্রহণ প্রবণতা অভিন্নভাবে জীব-চৈতন্যে দৃষ্ট 

হইলেও, এ প্রবণতাকে চৈভন্যের স্বভাব বলা সঙ্গত নহে। নির্বিশেষ 

প্রকাশই চৈতন্যের স্বভাব। পরিচ্ছে্বম্্ সমষ্টি, ব্যষ্টি, উভয় ভাবেই 
'চৈতন্া-ম্বভাব হইতে ভিন্ন। স্বভাবতঃ চৈতন্য নির্বিশেষ বলিয়াই 

নির্ব্ধিশেম টচতন্যো।- 
পলব্ধির উপায়। 

* বেদাপ্ত ২৩/৩৮,৩৯ হু 



২১৮ আত্ম-বিজ্ঞান। 

উহার সর্ধাকারাদি সবিশেষ-ভাব-ধারণ-সামর্ঘ্য । যে স্বাভাবিক শক্তি 
বলে উহ? এই বহিঃশক্তিকে অনুগ্রহ নিগ্রহ করিতে সমর্থ, সে শক্তির 

নাম ইচ্ছা । 
টচৈতন্যের আনন্ব-স্বরূপতার উপর লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, জড়তা 

চৈতন্যের স্বাভাবিক-ধন্ম নহে । আনন্দ যখন চৈতন্যের স্বরূপ, তখন 
॥ যাহা! চৈতন্তের স্বভাব তাহাতে আনন্দের অব- 

দিনা স্থান অব্্ন্তাবী। কিন্ত জৈবোন্নতির সহিত 

জ্ঞানওইচ্ছারঅধীন জড়ে আনন্দ-জ্ঞান ক্রমেহ অপগত হয়; এবং 

কর! তত সহজ হয়। যে বিষয় হইতে জীবের আনন্দ-সম্বন্ধ স্থলিত হয়, 

এর ক তাহার সে বিষয়ের জ্ঞান ও নিয়মন সামর্থ্য বৃদ্ধি 

হয়। জড়ত্ব চৈতন্তের স্বভাব হইলে, এইরূপ হওয়া 

অসম্তভব। কাঁজেই অনুমান জড়তা ব্ষ্টি বা সমষ্টি, কোন ভাবেই 

চৈতন্তের স্বভাব নহে । কিস্ত ইহার জাগতিক অস্তিত্ব এবং চিন্তবুপ্তিরূপ 

সুগ্ষ-সত্ত। উৎপাদন-সামর্থ্য দৃষ্টে অনুমান বেন জড় ও চৈতন্ত-_এ ছুইট 

পৃথক পদার্থ এবং এ ছুয়ের মিলনেই জ্গৎ। 

আত্মনির্য় জন্ত এখন দেখিব যে, জড় ও চৈতন্ত, এতছুভফের একট। 

অন্তটার জন্য,না উভয়টীই নিতা | এ উভয়ের কাধ্য পর্ম্যালোচন। করিলে, 

চৈতন্ঠ-স্বরূপ জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা বে জড়ের কাধ্য নহে, শুদ্ধ বহিজ্ঞড় 

ৃ বা তাহার কার্ষাস্বরূপ শরীরেক্দিয়াস্তঃকরণ হইতে 

[২] জড়ত। চৈতগ্ক- যে চৈতন্তের উদ্ভব অসম্ভব, তাহা! আমর! অনেক 
জন্য । চৈতন্য জগ- 

তের আব্বা । দেখিয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবেও যে চৈতন্ত সকল 

জড়তা ও চেত- জড়ের নিয়ন্তা, যে চৈতন্য পরম্পর বিরুদ্ধ নান! 
সতের কার্ধা দৃষ্টে এ 

অনু | অহিতকর জড় শক্তির সংমিশ্রনে, নূতন হিতকর 

শক্তি, দঙ্গলময় পদার্থের উৎপাদন করে, সততই 

গজের উপর যাহার আধিপত্য জগতের স্থৃষ্টি কৌশল পর্যযালোচন! 
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করিলে, ষে চৈতন্ত যাবতীয় জড় জগতের অঙ্ট। বলিয়! পদে পদে পরিচয় 

পাই, যে চৈতন্তের প্রয়োজন জন্য এ বিচিত্র জড়জগৎ,সে চৈতন্য যে জড়ের 

পরিণাম, জড়ের গুণ, এ অনুমান কিরূপে সঙ্গত বলিব? যে চৈতন্তের 

কার্ধা জড়ের কার্যের সহিত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, সে চৈতন্যকে জড়ের গুণ- 
বিকার বলিয়া কিরূপে স্থির করিব? উপলব্ধি, পদার্থজ্ঞান, যুক্তি, চিন্তা» 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণর, বিবেক, তত্ব-জ্ঞানার্দি যে জ্ঞানের,কাধ্য, সে জ্ঞান 

তদ্বিরুদ্ধধন্মী অজ্ঞান জড় হইতে কিরূপে উদ্ভুত হইবে? যে'আনন্দ 
জীবের সর্বাভীষ্টের মূল, যাহার বলে সকল জীব আনন্দিত,*অনির্কুচনীয় 
প্রেম ও শাস্তিরসে প্রাবিত, যাহ! জীবের সর্বাসক্তির নিদান, সে আনন্দ 

যে অচেতন জড়ের গুণ, এ অনুমান কি দেখিয়া সঙ্গত বলিব? ইচ্ছা 

যদ্দি স্থাপনাদি গুণ বিশিষ্ট সর্ব স্বাধীন পরিবর্তন সানর্থয বিষ্লহত 

জড়ের শক্তি হইবে, তবে তদ্বিপরীত স্বাধীন গ'ত পরিবর্তন, স্বাধীন 

শৃক্তি-সঞ্চালন-নিয়মননাদি গুণ ইচ্ছায় কোথা হইতে আসিবে? ষে 

চৈতন্যদ্বার৷ যাবতীয় জড়ের সহিত জীবের সন্বদ্ধ, সে চৈতন্য জড়ের 

পরিণাম বলিয়া কিরূপে অনুমান করিবে? অচেতন হইতে চৈতন্য, 

জড়তা হইতে ইচ্ছা,নিরানন্দ হইতে আনন্দ,যখন শ্রেষ্ঠ 'ও উপাদেয়, জ্ঞান 

আনন্ও ইচ্ছা ব্খন জড়ের প্রকাশক, জড়ের জ্ঞাত, ভোক্তা ও বর্তী, 

চৈতন্যের আধিক্য জন্যই যখন মানবের এই বিচিত্র প্রকাণ্ড জঙ্জগ- 

তের এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ পৃথিবীস্থ' অন্য যাবতীয় জীবের উপর আধিপত্য, 
জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছ। স্ফৃপ্তি বৃদ্ধিই যখন জড়াসক্তির উদ্দেশ, তখন মূলতঃ 

জ্ঞানানন্দেচ্ছার সহিত জড়ের একত্ব থাকিলে, উহাকে জড়ের পরিণাম 

ন। বলিয়া জড়কেই উহার পয়গাম বূলিয়। অনুমান কর অধিকতর সঙ্গত, 

জড়ের গুণে উহার উৎপত্তি না বলিয়া, উহার ইচ্ছায় জড়ের উৎপত্তি 

বল৷ অধিকতর যুক্তি-যুক্ত । 

তত্ব-বিচারে ও এই অনুমান সিদ্ধ হয়। কার্যাও কারণ, প্রকাশও ' 
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প্রকাশ্ত, বস্তকল্পে এক হইলেও, ধর্মতঃ পৃথক। ধর্ম-পার্থক্য জন্যই 
উহাদ্দিগের নামের পার্থক্য,_-কাধ্য বলিলে কার- 

_-তত্ব-বিচারে এ 
অন্ুমান।-কাধ্যও ণের বা কারণ বলিলে ক্াধ্্যের উপলব্ধি অসম্ভব। 
রে তত্বতঃ এক' নিয়ামক (কারণ) ধর্মে কারণ, কাধ্যের তুলনায় 

কি হখক।  মুক্ততর (689৮); এবং নিযম্য-ধর্ে, কারণের 

নিয়মিত প্রকাশ,--কারণ-বলে যেরূপ নিয়মিত হয় তন্রপে থাকিতে বাধ্য 

বলিয়া, কাঁ্য কারণের অধীন, কারণের তুলনায় বদ্ধ। কারণে যত কার্ধা- 
ধর্ম (কারণান্তরের অধীনতা) কম হয়, কারণ তত স্বাধীন তত বদ্ধভাব 
বিরহিত হয়। অবশ্ত কার্য যখন বহুকারণজাত,তখন কার্ধ্য সেই সর্বকারণ 

শক্তিনিচয়ের পরম্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়া প্রকাশের" ফল-ম্বরূপ 

(7539119101) 1 স্বাধীনতার খর্ধতাই জড়তা । বদ্ধত1 জড়তার নামাস্তর | 

কাজেই যে কারণ সব্ কারণের আদি, যাহাতে কার্য্য-ধর্মের পূর্ণাভাব, 
সে কারণ সর্বজড়তা বিবর্জিত, পূর্ণ মুক্ত, পুর্ণ স্বাধীন (980180161) 

1166 )। নিয়মন-ধন্ (61001161091 7177011)16) 
--আদি কারণ পূর্ণ- 

্বযংই নিয়মক ও পূর্ণ নিয়ামক, বন্স্তরের নিযম্য নহে। আবার 
নিষম্য,কর্ত! ও উপা- ত্র নিয়ামক-ধন্মম ই কারণের পরণত্ব সিদ্ধ দান। অতএবটৈতন্য একমাত্র নিয়ামক-ধর্ম বলেই কারণের পু 

এ্অদ্ধিতীয় উপা হয়না। কারণের পূর্ণত্ব, পূর্ণ স্বাধীনতা পক্ষে, 
৯৭ ইহার অনন্যাশ্রয়ত্বেরও প্রয়োজন। কাজেই পুর্ণ 

ৃ্ স্বাধীন হইবার জন্য, কারণে নিয়ামক ও নিষম্য- 

এ উভয় ধর্মেরই পূর্ণত্ব আবশ্তক। সেষদি স্বয়ং পূর্ণ নিষম্য না হয়' 
তবে বন্বন্তরের অনপেক্ষী হইয়া, সে কিরূপে তাহাকেই যথ৷ প্রয়ো- 

জন নিয়মিত করিয়া, কার্ধ্যাকারে সপ্রকাশ করিবে? যাহা যেরূপে নিয়- 

'মিত হইঘার 'অযোগ্য তাহাকে তন্রপে নিয়মিত করা অসম্ভব । ছুগ্ধ 
'প্রধিরপে নিয়মিত হইবার যোগ্য বলিয়াই ছুগ্ধে দধি হয়, জলে হয় না। 
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যাহা নিয়ামক তাহাই কর্ত। (৪9)০০৮) এবং যাহা নিষম্য তাহা উপা- 

দান (০১6০$)। কাজেই সর্বকার্য্যের যে আদি-কারণ, সে কারণ স্বয়ংই 

কর্তা, এবং স্বয়ংই উপাদান । কর্তৃ-ধন্মন এক চেতনেই সম্ভবে, চেতনেরই 
স্বাধীন নিয়মন-সামর্থ্য দৃষ্ট হয়। অচেতন সততই চেতনের নিবম্য । 
অচেতনের স্বাধীন নিয়ামকত্ব, অচেতনের ইচ্ছা-প্রকাশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় 
না। কাজেই এ আদি কারণ চেতন। চেতন যে বজ্তন্তরের নিয়ামক 
ন1 হইয়া আপনারও নিয়ামক হইতে পারে, আপনাকেও যথা ইচ্ছা, 

প্রবন্তিত করিতে পারে, তাহা আমাদিগের অবিদ্রিত নহ্কে। তাহার 

পরিচয় পূর্বেও পাইয়াছি (৬২--৬৪পৃ)। কাজেই এক চেত- 

নেরই উপাদান (০7১)০০6৮৪) ও নিমিত্ত ( কর্তৃ,-_900))০011%6 ) এ. 

উভয়বিধ কারণত্বের যোগ্যতা * | কার্য সততই কারণের অধীন বলিয়া 

পরতন্ত্র। কারণ কাধ্যকে বে ভাবে, ষে আকারে, 

যে রূপে রাখে, কাধ্য তদ্রপেই থাকে । প্রথমে 

কাধ্যের এইবূপ অবস্থান কারণের ইচ্ছানুযায়ী, 

হইলেও, ক্রমে এই অবস্থানে কার্যের যখন আসক্তি জন্মে, তখন 
সেই আসক্তির অভ্যাস গুণে ইহার সেই অবস্থায় থাকিবার এক অচেতন্ 

প্রবণতা হয় । এই প্রবণতাই জড়ত। ৷ [পরে দেখিবে মূল কারণ-ম্বরূপ 
পরমাত্মায় এরূপ আসক্তির উদ্ভব অসম্ভব । তাহার কার্যয-প্রকাশাঞ্ীক 

আভাস-চৈতন্রেরই এইরূপ আসক্ত ও প্রবণতা ।] অতএব, জড়তা, 
কারণাতিরিক্ত কোন পৃথক সত্তা নহে। ইহা! কারণের কাধ্য-ধন্্-জাত 
তদাশ্রিত এক অনির্বচনীয় শক্তি । কার্য্য ধন্মাকঝ্বক আভাস চৈতন্তের 

জড়তা (০)38)805 ) উৎপাদন করে বলিয়া--ইহার নাম “জড়শক্তিঃ। 
চৈতন্তের অজ্ঞানত। ও ভ্রান্তি জন্মায় এবং জ্ঞানোদয়ে অপগত হয় বলিয়া- 

জড়তা চেতচ্তের 
কযা ধশ্ন জন্য। 

* শারীরক ভাবা ২১1১১। 10918611-- 3 ২৫ ও দেখুন । 
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ইহার নাম “অবিষ্ভা+ বা “মায়া, । পরে দেখিবে একই চৈতন্ত স্বরূপাঁ- 
বস্থায়, নির্বিশেষ কারণ-ধর্্মাত্ক থাকিয়া, প্রকাশাবস্থায় নানা সবিশেষ 

কাধ্যধশ্শীত্বক সত্ত। গ্রহণ করেন। এই কারণে ইহার নাম সৎ (১০108 
[১৪৮৪৪-- 182)1 যাহা জগৎ তত্বতঃ তিনিই তাহা, সবিশেষ আর 

নির্বিশেষে মাত্র ভেদ। অসীমের সহিত সসীমের, দেশকালাভ্ীতের 

সহিত দেশকাল পরিচ্ছিন্নের, পুর্ণের সহিত খণ্ডের, নিরবয়বের সহিত 

সাবয়বের, অরূপের সহিত লরূপের, স্বাধীনের সহিত জড়ের, সর্বজ্ঞের 

সহিত অন্নচজ্ঞর ব! অজ্ঞের, যে সন্বন্ধ, তাহার সহিত জগতের সেই সম্বন্ধ 

(০. 1. 8 176)। কাজেই জগতেরই সর্ব জড়প্রকাশ, জড় বিশেষত্ব । 

তিনি পূর্ণ নির্বশেষ সচ্চিনানন্দ। সত্তা জ্ঞান ও আনন্দ'এই তিনই 
নানাভাবে বিশিষ্ট হইয়। এ বিচিত্র জগৎ। জগৎ হইতে সৎ, চিৎ ও 

আনন্দ এই তিন তত্ব অপসারিত কর, তবে দেখিবে জগৎ পূর্ণ লুপ্ত । 
অতএব জড়ত। খন কোন পৃথক সত্তা নহে,ইহা সচ্চিদানন্দেরই আগন্তক 

কাধ্য-ধর্মজাত শক্তি, তখন সচ্চিদানন্দই আত্মা । 
এখন জড়তত্ব আরও একটু বিশেষরূপে পর্য্যালোচিনা করিয়া দেখিব 

যে, এই অনুমান কতদূর সঙ্গত। পুর্বে দেখিয়াছি যে, কার্যের যে কারণ 
নিয়মিতাবস্থানরূপ কার্য্য-ধর্ম,, তাহা স্বতঃ জড়তা 

নহে । তাহা কারণের বিশুদ্ধ কা্য-প্রকাশ মাত্র । 

কাধ্য ধর্মের যে তদবস্থায় থাকিবার স্বতন্ত্র প্রবণতা--অবস্থ। পরিবর্তনে 

অনাসক্তি--তাহারই নাম “জড়তা” । কাজেই জড়তা কারণাতীত 

এক অপূর্ব শক্তি। ইহা! বিশ্ুদ্বশক্তি নহে, শক্তির বিকার, তাহার 
বিশিই্ পরিচ্ছেদ-গ্রহণ-প্রবণতা (97091005 10 6806 2 010169 

10) 200 21006811069 ) | স্থাপনা--যে ভাবে থাকে, সেই ভাবে 

থাকিবায় প্রবণত। (1766 )-জড়তার নামান্তর । এবূপ বিকৃত 

 সুঁকিত্ন পক্ষে আপন প্রবণতার বিরুদ্ধভাব গ্রহণ অসম্ভব বলিয়া, ইহার 

গ্ু৩] জড়ত। 



ইচ্ছ। ও জড়-শক্তি। সৎ ও অসৎ । ২২৩ 

নাম জড়-স্বাতন্ত্র ( ০1১861090য )। তদ্িরুদ্ধ শক্তিযুক্ত [জড়] শক্তি 

প্রয়োগরূপ প্রতিক্রিয়া (০০৪19106100, ) অথবা সর্ধবাসক্তি শ্হ 

[ চৈতন্য ] শক্তি প্রয়োগ-রূপ নিয়মন ( 75৫9196100 ) বলে, জড়াসক্তির 

ূ অন্তথাচরণ বা বিশ্লেষণ জস্তবপর । অতএৰ 

৮৮৮19 নিয়মন-শক্তি ও জড়শক্তি পরম্পর বিরুদ্ধ । যে 

সৎকে বিশেষিত করিয়া! জড়তার সত্তা, চৈতন্াই 
সেই সৎ। পূর্ণ নিয়মন, বথেচ্ছা আকার গ্রহণাগ্রহণ, সতের স্বাভাবিক 
সামর্থ (পরাশক্তি )*। সতের এই সামর্থ্যের নাম ইচ্ছা! বিকৃডুশক্তি 
বলিয়! জড়ত৷ চৈতন্তের জ্ঞেয়, করণ (ক্রিয়া-সাধন ) ও নিষম্য। বিশিষ্ট 

প্রবণতার নাম জড়শক্তি বলিয়া, ইহা কোন বস্ত নহে। চৈতন্যের বস্তত্ব 

স্বীকার করির1, পুনরায় জড়তার বস্তত্ব স্বীকার 

বৈজ্ঞানিক-যুক্তির বিরুদ্ধ। বস্ত হইয়া জড়তা যে 
কাজ করিবে, নির্বিশেষ সতের আশ্রয়েই ইহার 

(স কার্ধ্য সুসস্তব। কাঁজেই ইহার বস্তত্ব স্বীকার অযৌক্তিক । ইহ! 
গুণ মাত্র । চৈতন্যের আশ্রয়েই ইহার সত্তা । নির্বিশেষ সৎ প্রতি 

বিশ্বিত (আশ্রিত ) হইয়া, এই বিশিষ্টভাবাপন্ন 

১ নিউজ জড়শক্কি পৃথক সত্তা গ্রহণে, শব্দ স্পর্শাদি বিভিন্ন 

বস্তুত্ব। জাগতিক জড়শক্তিতে পরিণত হয়। আবারুশব্ 

স্পর্শাদির যখন সেই বিশিষ্ট জড়-স্বাতন্ত্য,অপগত 
হয়, তখন পুনরায় উহারা নির্রিশেষ সৎ। নির্কিশেষ সৎ সর্ব জড়- 

প্রবণত| শূন্য বলিয়া, ইচ্ছান্ুরূপ আকার গ্রহণে স্বয়ং সপ্রকাশ হইতে 
অথব1 বিবৃত জড়শক্তিকে ইচ্ছানুক্ূপে নিয়মন করিতে (&০ ₹৪£- 

--জাঁড়শক্তি বস্ত নহে 
গুণ । 

* “পরাস্যশক্তিব্রবিবিধৈব শুয়ে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্তিয়! চ।”-_ম্বেতাস্বতর ৬।৮। 

জগৎ অনাদি। লুগ্ত-প্রকাশ জগতের পূর্বান্ুরূপ পুনঃ প্রকাশের নাম শৃষ্টি। 

কাজেই মায়ার আশ্রয়ে ধৈদাস্তিক সৃষ্টি। 



২২৪ | আত -বিজ্ঞান |. 

1809) সমর্থ । প্রকাশের স্তাপ্স আকার-ধারণ-সামর্থ্য ও নির্বিশেষ 

সতের পূর্ণ । ইহাই পরমেশ্বরের প্রাকাম্য । জড়তা এ সামর্থের উৎ 

পাদক নহে, বরং ইহার খর্বকারক। অবিকৃত 
চক সতের স্বাভাবিক দ্বৈত-স্ফৃত্তি যেরূপ ইচ্ছা, বিকৃত 

উৎপাদক নহে। সতভাত্মক জড়-শক্তির স্বীয় জড়-প্রবণতার অনুরূপ 

স্কর্তি তদ্রপ প্রবুত্তি। ইচ্ছা উদার বলিয়া 

ইহার স্ববাকার-ধারপ-সামধ্য | প্রবৃত্তি সংকীর্ণ বলিয়া ইহার সে 
৬ সাম্যের অভাব । এখন দেখিলে জড়তা কোন 

- সৎ্-সামথোর নী ডা 
নামইচ্ছা। সত্তা নহে। ইহা সতের স্বীয় স্বাভাবিক সামর্থাজাত 

প্রকাশের বদ্ধকারক এক অনির্ধটনীয় শক্তি 

মাত্রট এ শক্তি এইরূপে আদিতে চৈতন্তের প্রকাশ ধর্ম-জান্ত হইলেও, 
একবার উৎপন্ন হইলে তৎপর ইহা অবিনাশী। কাজেই চৈতন্তের 

কার্যযধন্ম-প্রবাহ বেরূপ অনাদি, এ শক্তিও তত্রপ 

৮৪ অনাদদি। কাধ্য যখন কারণে লীন হয়,__ন্বণা- 
8 লঙ্কার ভগ্ন হইয়1 পুনঃ শ্বর্ণত্ব প্রাপ্তির হ্ায়,--জড়া 

কার তখন অপ্রকাশ হয়,কাধ্য কারণত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তথনও জড়- 

প্রবণতার আত্যন্তিক বিনাশ হয় না । অপ্রকাশ শক্ত্যাকারে স্বীয় কার্ষ্য- 

ধর্মেরি আশ্রয়ে ইহ! কারণে লীন থাকে । বে কার্ধ্য-ধন্মের আশ্রয়ে ইহার 

প্রকীশ,*সে কাধ্য-্ধন্ম্ের সহিত ইহা কারণের নিষম্য হইলেও» ইহার 

আত্যন্তিক বিনাশ সহজসাধ্য নহে । জড়-বৈজ্ঞানিক নিউটন বলেন 

জড়শক্তি (19109 ) অবিনাশী । শারীরক ভাষ্যকার বলেন মায়া (জগ- 

চ্ছন্তি) সদসৎ হইতে স্ভিন্ন এক অনির্রচনীয় শক্তি এবং একমাত্র ততজ্ঞান 

বলে জব চৈতন্য ইহার আশ্রয় হইতে মুক্ত ও ইহার বিনাশ হয় *। 

বিন ন1 হওয়াতক কার্য্যের অপ্রকাশ কালে এ শক্তি তদাশ্রিত কারণে 

8:78 (১ লারী়ক ১৪৩ 



দ্বৈতাদ্ৈতত্ব সচ্চিদানন্দের স্বভাব । ২২৫ 

লীন থাকিয়। সুপ্তোখিত ব্যক্তির পূর্ব সংস্কারের, গ্তার়, কাধ্যকালে 
পুনরায় সপ্রকাশ হয়। অতএব জড়তন্ব পর্যালোচনা এক অদ্থিতীয় 
সচ্চিদানন্দের আত্মত্ব অনুমানের পরিপোষক হইল। 

এখন চৈত্ন্ত-তত্ব পধ্যালোচন। করিয়া! দেখিব যে, তন্দ্রা আবার 

চৈতন্তের আত্মত্ব-যোগ্যতার কি পরিচয় পাই । চৈতন্ত যে বিষয় পাক্ক 

- স্বতঃই তাহার জ্ঞান জন্মায় । , জ্ঞেয় বিষয়ের 

এ ৫ ভি উদ্ভাননের নাম জ্ঞান। বিধর-জ্ঞানোস্তবকালে 

ও কর্ত। ক্রিয়া বলিয়া! চৈতন্য স্বয়ংই তাহার জ্ঞাতা। স্বরুংই জ্ঞানের 

জাবেদ আত্ম।। চৈ বিষরী হম্ব। অতএব চৈতন্য পুরুষধর্্রী |” স্থীক্ 
তন্য বাহবিবিষয়েরও 
আস্মাবিশ্বেহআস্ম।। চিত্স্বভাবে সে জ্ঞাতা জ্ঞান, আনন্দ স্বভাবে 

ভোক্ত। (প্রেমিক ) ভোগ (প্রেম) এব* সং 

স্বভাবে নিক়্ামক নিরমন, ধন্মগ্রহণ করে । স্থয়ংই সেজ্ঞেয় (বিষয়ের জ্ঞান, 

(ভাগ্য বিষয়ের ভোগ এবং নিরম্য বিষয়ের নিরমন, কর্ত। হর। জ্ঞের, 

ভোগ্য ও নিয়ম্য বিষর, জ্ঞান, ভোগ ও নিয়মন হইতে পৃথক্ বলিস 

সতত পরিবন্তনশীল ১ এবং ভ্ঞাতা জ্ঞান, ভোক্ত। ভোগ, নিয়স্তা 

নিয়মন, পরস্পরের সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়া অপরিবর্তনশীল। 

বিষয় দেকরূপই হউক না কেন, তংদন্বন্ধলিপ্প, জ্ঞীতার জ্ঞান, 
ভোক্তার ভোগ, |নয়স্তার নিয়মন, অবশ্ঠন্তাবী। জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞান, 

জ্ঞান-শক্তি ভিন্ন জ্ঞাতা, অসম্ভব । জ্ঞান স্বরংই জ্ঞাতা। যাহা অদৈ- 
তাবস্থায় জ্ঞান, তাহাই দ্বৈতাবস্থার জ্ঞাতা ও জ্ঞান । জ্ঞাঁতা প্রকাশক, 

জ্ঞান তাহার স্বাভাবিক প্রকাশ। এই কারণে একমাত্র জ্ঞানের 
বলে জ্ঞেয়্ বিষয়ের সহিত জ্ঞাভার সম্বদ্ধ। আনরা দেখিয়াছি প্রকাশ 
ও প্রকাশক ন্ব শ্বভাবের। কাজেই জ্ঞাতা জ্ঞানের স্ব শ্বভাবের। 

চিৎই জ্ঞান, চিৎই জ্ঞাতা। জ্ঞান ও জ্ঞাতৃত্ব_এ উভগই চিতের 
প্রকাশ, চিতের অবিকৃত স্ফুন্তি। উভয়ই চিতের স্বাভাবিক ধর্দদ। 

১৫... | 



২২৬ আত্ম-বিজ্ঞান। 

এইরূপ সন্তোষ ও সন্ত্ট আনন্দের এবং নিয়মন ও নিয়ন্তত্ব সতের, 
স্বাভীবিক ধন্ম। সৎ, চিৎ ও আনন্দ--ইহার প্রত্যেকের ত্ররূপ স্বস্ব 

দ্বৈত প্রকাশ বিদ্কমান। এই ত্রিবিধ ব্যতীত জীবাত্মার অন্ত কোন 
প্রকাশ দৃষ্ট হয় না বশিয়া এতদৃষ্টে চৈতন্তের আত্মত্ব অন্নুমিত। 
পরে দেখিবে, ঘে বহির্বিষয়ের সহিত জীবের জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছার 

সম্বন্ধ, দে বিষয়ও চৈতন্সের প্রকাশ এবং চৈতন্য বিশ্বের একাদ্বৈত 
আত্মা। 

এখন দেখিলাম জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছার ₹ হ্যায়, জ্ঞাত ভোক্ত্ ও কর্তৃ 
ভাবও সচ্চিণানন্দ-স্বরূপ চৈতন্তের স্বাভাবিক প্রকাশ । যাহ। কর্তু আদি 

প্রকাশ, তাহাই পুরুষভাব। চৈতন্তগ্রকাশ স্বভা- 
[৫] অহংকার ব1 

পুরুষভাব অদ্বৈত বত; তাহার স্বীর এক ও অদ্বিতীয়মত্বের উপলদ্ধি 

ঠৈতন্যের ম্বাতবিক আত্মক। যেখানে চৈতন্তের প্রকাশ দেখি, সেই 
হি পহার। থানেই তাহার এই এক অদ্বিতীয় আত্ম স্বভাবের 

পরিচয় পাই। যাহা নির্ব্বিশেষ চৈতন্তের এই এক ও অদ্বিতীয় শ্বরূপোপলব্ধি, 

তাহাই সবিশেষ চৈক্রন্তের পুরুষ-ভাব । অতএব সচ্চিদানন্দ আত্ম! পুরুষ *। 
জীবের আত্মজ্ঞান যে সততই এক ও অদ্বিতীয় অহঃজ্ঞানাত্মক,__তাহা 

আত্মার এই স্বাভাবিক স্বন্নপ জ্ঞানাম্মক পুরুষভাবের পরিচায়ক । যাহা 

এক€মদ্বিতীর আত্মজ্ঞীন, তাহাই অহং-জ্ঞান। পূর্ণ আত্মায় এ জ্ঞানের 
আত্যস্তিক অভাব থাকিলে,খণ্ড আম্মার ইহার প্রকাশ অসম্তব হইত। 
শুদ্ধ খওত্বজন্ত অহ্ংজ্ঞানের উৎপত্তি বলা অযৌক্তিক । অহংকার চেতনে 

ভিন্ন অচেতনে অসম্ভব । এ জ্ঞান সততই আশ্ম-জ্ঞানজ | যাহাতে আমার 

* “বন্মাৎ পরং নাপরমপ্তি কিঞ্িৎ বস্মান্নানীয়ে। ন জ্যায়োহস্তি কিধিৎ। বৃক্ষ 

৮1 হঞয্দ: 1” ৩১৫ । 



আত্মাপুরুষ। অহংজ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক দ্বৈতপ্রকাঁশ ২২৭ 

আত্ম-জ্ঞান তাহাতেই আমার অহং-জ্ঞান। আমার স্থুল-শরীর-পরিচ্ছিন্ন 

আমিত্বে যখন আমার আত্ম-জ্ঞান,তাহাই মাত্র তখন আমার খণ্ড "অহ, 

(6৮০) । তাহা লইয়াই আমি অন্য “অহং হইতে ভিন্ন । আবার সর্ব বিশ্বে 

ঘখন আমার আম্ম-জ্ঞান, বিশ্বই তখন আমার অহং, তাহার সহিত তখন 

আমি একাম্মক। আমার শরীরের ম্যার থে বিষয়-সন্তা় আমার 

নির্বিশেষ আক্মসন্ভা জ্ঞান, যাহার ভোগ আমার নির্বিশ্েষ আনন্দ,যাহার 

শক্তির সহিত আমার জ্ঞান আনন্দ ও সভ1-_-এ তিন নির্বিশেষ একাত্মক 

ভাবে মিলিত, সে বিষয় ক্ষুদ্র, বৃহ, স্ল, সঙ্গম, বে পদার্থ হউক ন্ু। কেন 

তাহাতেই আমার অহং-জ্ঞান। নির্কিশেষ চৈতন্টে টিসি কালে 

সেই টৈতন্যেই আমার অহংজ্ঞান*। আত্মার ূর্ণাৈতাবস্থায় অন্য 
সন্তার পূর্ণাভাবে অহৎজ্ঞান নিশ্রয়োজন বলিয়া তখন ইহার অপ্রকাশ। 

মান্সার দ্বৈত 9 খণ্ড প্রকাশ কাঁলেই ইহার প্রয়োজন বলিয়া 

তখনই ইহা সপ্রকাশ । কাজেই মহং-জ্ঞান সর্বাবস্থায় সপ্রকাঁশ ন। 

হইলেও, ভ্রাস্ত-জ্ঞান নহে । অনাগ্মায় ইহার আরোপ, অনান্মায় অহং- 

স্তানই ভ্রাস্ত। 

এখন দেথিলাম আন্সা পুরুষ । অতএব যাহা নির্বিশেষ আমি (অহং 

পুরুষ, 17) )1)1)1056 5911 $ 1+0) ) তাহাই আত্মা । এবং বাহার সহিত 

| আমার বিষয়-বিষয়ী-সন্বন্ধ-__যাহাকে জানতে 
[৬]পুরুষত্ব দুষ্টে নচ্চি- 
দ।নন্দের আল্মুত।_ হইলে, কল্পনা বলে চিত্তে তদাকার বৃত্তি170886) 

চৈতন্যের নির্কিশে- উৎপাদন করিরা,সেই বৃত্তির সহিত চৈতন্য সংযোগ 

৪:৯৬ | ৬ করিয়া, জানিতে হয়,-তাহা আমার অনা । 

বাহ! আপন হ্নরূপ, তাহারই সাক্ষাৎ (11))78)101566) 

“আক্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোহইনুবীক্ষ্য নান্যৎআত্মনোপস্তৎ। 

সোহ্মন্মি ইতাগ্রে ব্যাহরৎ ততঃ অহম্নাম অতবৎ।”- বৃহ্দারণ্যক ১1৪1১ 



২২৮ আত্ম-বিজ্ঞান। 

জ্ঞান। যে বিষয়ের জ্ঞান আমার চিত্ত-বুত্তি-সন্বন্ধযুস্ত পরোক্ষ (5601৮৫) 

তাহা আমার স্বরূপ নহে, অনাতআ্রী। আস্তানাত্সরার এই পার্থক্যের উপর 

লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই বে, নির্বরিশেষ সচ্চিদীনন্দই জীবের আত্মা । 
চিত্র-বৃত্তি উৎপাঁদন ব্যতীত সাক্ষাুপলন্ধি কেবল নির্ব্িশেষ জ্ঞীন, আনন্দ 

ও সতার সম্ভবে। আমি যে চিন্তা করিতেছি, আমার যে শাস্তি, 

সন্তোষ, আমার, যে অস্তিত্ব, বিষয়-সন্বন্ধ-বিরহিত, এই তিনেরই মাত 
আমার সাক্ষাৎ জ্ঞান সন্ভবে। নির্বিশেষ জ্ঞান আনন্দ ও সদাআ্সক চৈ্ত- 

স্তেই আমার জামিত্ব। আমি সর্ধজগতের অস্তিত্ব অন্বীকার করিতে 
পারিলেও আমার চৈতন্ত-সত্তা স্বীকার করিতে সততই বাধা । ইহার 

বলেই আমি বিষরী। ইহার সহিত বে বিষরের সম্বন্ধ হইতে পারে,,কবল 
সেই ধিষয়ের সহিতই আমার জশ্বন্ধ । এবং ইহার জড়ত্বে আমার অহং 

জ্ঞানের জড়ত্ব। যে বিষয় যখন আমার জ্ঞান আনন্দ 'ও সভার মহিএ 

পূর্ণ অভিন্ন ভাবে এক, তাহাতে তখন আমার পূর্ণ অহংন্ঞান। অহ" 

চৈতন্তের এই আম্মন্ব জন্য যে বিষয়ে বন আমার আত্মজ্ঞান, তদ্দিষয়েন 

তখন আমার সাক্ষাৎ (17177060159 ) উপলব্ধি, সাক্ষাৎ সন্তোষ, সাক্ষাত 

সত্তা-জ্ঞ।ন ; এবং তছাবাপন্ন জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা তখন আমার নিকট 

স্বাভাবিক, (10701721062) ) জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা । ভ্রান্ত সংক্কাহের 

দৌফে্জড় বিষয়ের সহিত কালে আদার আয্মন্ঞান ভইলেও, সংদ্কা- 

রের পরিবুর্তনে সে জ্ঞানের পরিবর্তন হয়। কিন্তু সংস্কার যেরূপে থাকুক: 

বানাই থাকুক, চৈতন্ের সহিত কোন কালেই আমার নির্ববিশের 

জ্ঞানের অভাব হয় না। চৈতন্তের স্বরূপ জানিবার জ্ন্য চৈতন্যকে যখন 

আঁমি জ্ঞানের বিষয় করি, তখন অনাআ্সক বিষয় জ্ঞানের জন্য যেরূপ সেই 

বিষাবুত্তির সহিত চৈতগ্ঠের সম্বন্ধ (1৮18601) 60 901))011)11)2 0158৮ 

। +62-- 15600] 12089 ) করি, তদ্রপ করি না। আপনাকে আপনি 
প্জালিবার স্ঠার সর্বপ্রকার চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া নির্বিরিশেষ চৈতন্ে 



আনন্দ আত্া। ২২৯ 

চৈতন্তমংধোগ করিয়া ( 0 ৪০17০190100.) জানি । অতএব টচতন্যই 

আমি । চৈতন্তই আমার আত্মা । 
'আনন্দ ও অহংজ্ঞান পরস্পর পরস্পরের উদ্বোধক । বাহাতে অহ 

জ্ঞান, তদনুকূল বিষয়েই নির্বিশেষ আনন্দ-জ্ঞান। আবার আনন্দোপ- 
টি্রারালর লব্ধির আধধিক্যে অহংজ্ঞানের ৎ ব্বতা, এবং অহং- 

আনন্দের নম্বন্গদষ্টে জ্ঞানের বুদ্ধিতে আনন্দোপলন্ির খর্ধতা । এত- 

অনুমান আনন্দ ভুভয় তথ্যের উপর লক্ষ্য করিলে, আনন্দের 

নিহিত আত্মত্ব অনুমিত হৃয়। বখন চাই ভুখন যে আমি 

সস্তোষ পাই না তাহার কারণ এই বে, চাই বলিয়া তখন আমার কতৃ- 
ভাব ( অইন্তাব) প্রবুদ্ধ হয়। কাজেই তথন সন্তোবোপলব্ধি অসম্ভব 

হয়। অহঙ্কার দ্বৈত আত্মার বিষযীকত্বোপলব্ি,_ বলিয়া ভেদাম্নকঞ স্বার্থ- 

ভাবাপন্ন, সন্বন্ধজ ও সবিশেষ । কিন্তু সম্তোমোপলন্ধি দততই অদ্বৈত, 

পুর্ণ নিব্বিশেষোপলন্ধি (8 $ ১৯৯.৯০১১৯০৯)| অতএব সন্তোষ ও 
অহংকার এক আম্মারই এই ছিবিধ উপলদ্ধি । এই কারণে ইহাৰ 
একের আধিকো অন্ঠের খর্বতা | 

সৌন্দধোর নির্বিশেষ সন্তোষত্ব বিষয়ে পাশ্চাভা বৈজ্ঞানিক-মত 

18 ১৯৭) সর্বাবস্থায় স্ুসিদ্ধ নহে । সুন্দর দ্রব্যের ভুলনার, সৌন্দধ্য, 

চৈতন্যের সহিত অধিকতর স্থারীভাবে প্লিলিত 

ক হইবার যোগা বলির, সৌন্দধাজন্ত সথথে চা 
জড় ভোগ হখ।  ল্যাপেক্ষ! স্থৈষোর, তৃষ্ণাপেক্ষা তৃপ্তির, আধিক্য । 

তবে ক্ষিপ্তাবস্থাগত ক্ষণিক সুণের তুলনায় এ... 

স্থায়িতর সৌন্দধ্য-স্বখ স্বগীস্ম হইলেও, ইহ! প্রন্কত নিত্য নির্বিশেষ 
আত্ম-তৃপ্ডি নহে। সেতৃপ্তির তুলনায় ইহাও সমহ্থি (০7১১৮০৮ ) বিষয় 

ভাবাপন্ন অনিত্য জড় ভোগ সুগমান্র 1. সৌন্দর্য্যের অভাবে এ. তৃপ্তির নু 

অভীব এবং সৌন্দর্যের, আকাজ্কায় এ তৃপ্তি তৃষ্ণা । -.চিত্বগত, জড় 
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ধর্ম যখন আরও হ্রাস হয়, তখন এ তৃপ্তির অনিত্যতার উপর দৃষ্টির 
আধিক্যে, ইহা হইতে তৃপ্তি-ৃষ্টি অপগত হইয়া, তৃষ্ণ দৃষ্টির উদয় হয়। 
তখন সুন্বর,সৌন্দ্যাদি সর্ধবহির্ষিষয় হইতেই সন্তভোষ-জ্ঞান অপগত হয়, 
এবং দেখা যায় যে,বহির্ষিষয় স্থুলই হউক, আর সৌন্দর্ধ্যাদ্ির ন্যায় সুম্ষ্মই 

হউক, ইহা সততই সন্তোষের উদ্বোধক মাত্র । কোন জড় বিষগ্ই সতত 
তুপ্যরূপে এক ব্যক্তির সন্তোষ স্থানীয় নহে । এক 

- নির্ববিশেষ সং্তাষ ১. ত বি | মাত্র সম্তোষই সতত সন্তোষ । বিষয়ের সন্তোষত্ব 

এ অপগত হর, কিস্ত সন্তোষের সন্তভোধত্ব নিত্য। 
€ ৫ হারার 

সন্তোষ বহিবস্ত নহে। ইহা জাবের আপন পুরুষগত, আপন স্ব্ধ- 

পোঁপলবি বলিয়া আত্মস্থত্বে ইহার লাভ ।% তৃষ্ণ। আমাদের সব্ৰ 

সংসারধন্ধের শ্ল গষার ভা ওউজনার আনা 
৪ 

_তৃন্টীয় নংভ্তাষ। 
দগের যাবার সংসার প্রবৃর্তি। তৃষ্াকে 

কেবল ইচ্ছার পরিণাম বলিয়া ইক্থাতক আত্মা বলা সম্যক দশনুনল 

পরিচারক নহে । স্িরচিন্তে পর্যাতলেচনা কর, তবে দেখিবে বে, 

যাহা তোমার প্রি, যাহাতে তোর আুখ-জ্ঞন, তাহাতেই তোমার 

( আননা-জ্ঞান ) তৃষ্ণা । তৃষ্জার বিষয় হইতে তোমার ভালবাসা 

অপসারিত কর, তবে দেখিবে দে বিষর হইছে তোমার ভষ্তী ও 

অপগর্ত। যে বিষয়ে ভুমি উদ্নাপান, সে বিষয়ে তোমার তঞ্চা 

বা আসক্তি কোথায় 2 অতএব আনন্দাসক্তি তৃষ্জার নামান্তর । 

কাজেই তৃষ্ণার বৃদ্ধিতে আনন্দ-স্ুপ্তি বৃদ্ধি পায়। ভৃষ্চার চাঞ্চলা, হৃষ্ট 

প্রবুভ্ুজ বলিয়া নিবৃত্ভি আত্মক স্ডির স্বভাবের তৃপ্তির বিরুদ্ধ ধস্টী 

হইলেও»বিচ্ছেদ যেরূপ ৫প্রমের, তত ব্রপ তৃপ্তির স্বুর্তিবদ্ধক। ভৃপ্রিই 

প্রস্কত আনন্দ বলিয়া, তৃষ্ণার বৃদ্ধিতে মানব তৃ।/প্তর আস্বাদন লাভ করে। 
বদ সকপকষপপলস্পা শা 

রং | চ101)1)111088 15100010011) 1155010 0স, 1)011 15 00011 (5০61101101 ৯011 

2: 60 ৬$011466 0) [66015 8100 175 0ছয, 



তৃষ্ণার পরিপাকে তৃপ্তি ২৩১ 

এইরূপে মানবের যখন তৃপ্তির উপলব্ধি হয়, তখন তৃতপ্তিতেই' তাহার 
আসক্তি জন্মে। ক্রমে এ আসক্তির বৃদ্ধি সহকারে, তৃষ্ণাসক্তির হাঁস 

হয়। প্রকৃত স্থখের রস পাইলে বিরুত সুখের 
১ আকাজ্জা স্বতঃই ছুর্বল হয়। ভাল পাইলে কে 

্স্ম-তপ্তি। মন্দ চায়? কাজেই তৃপ্তিতে আনন্দ-উপলব্ধির 

|] বুদ্ধি সহকারে তৃষ্তার বিতৃষ্ণ| জন্মিন্ন।, ক্রমে তৃষ্ণায় 

ক্লেশজ্ঞান এবং তৃপ্তির আসক্তি প্রগাঢ় হয়। তৃপ্তিতে যখন প্রথম আসন্তি 

জন্মে, চাহিলেই পাই না বলিরা, তখনও তৃপ্তি আমার নিকট একটী 

অভীষ্ট বহির্বিষয়। কাজেই অন্য ঈপ্সিত বহির্বিষয়ের তায় উপ্তিতে 

তখন তৃষ্ণা! জন্মে বলিয়। তৃপ্তি-লাভের জন্ত প্রবত্ব হয় । কোথায় কিরূপে 

তপতি পাইব, তাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ততা জন্মে। তখনও আমি ফুষার 

অনীন। তবে এ তৃষ্ণা পূর্বের স্তান্» বহিমুর্খী নহে । তৃপ্তি আমার 

অন্তরের বলির! তৃপ্তি-জন্ত উষ্ার গনি অন্থমুখী। বহঃভৃষ্ণার অধীন 

কালে আমি যেন্ূুপ কেবল স্ুল বহিজ্ঞগতে বিচরণ কগ্িতাম, এ তৃষ্ণার 

অধীন হইয়1, আমি কেবল তাহা করি না, সুক্ষ অন্তজ্ঞগতেও বিচরণ 

করিভে অশ্রস্ত করিয়াছি । কিসে মনের তৃপ্তি হইবে, তাহার অন্ধু- 

সন্ধানে মনোজগৎ্ ও এখন আমার দৃষ্টির বিষয় হইয়াছে । এখন দেখি 

জড়ভোগে স্থুল শরীরেক্রিয়ের চরিতার্থতাঁ লীভ হইলে ও; ভদ্বার) মনের 
তৃপ্তিলাভ হয় না। মনের তৃপ্তি পাইবার জন্য আরও সুক্ষ স্ডির স্থায়ি- 

তর আনন্দ প্রকাশের গ্রয়োজন । স্বার্থপরতা, হিংসা, প্রতারণাদি 

অপেক্ষা পরার্থপরতা, দয়া, ধর্ম, সহানুভূতি, সরলতা, কর্তব্যপরায়ণত। 

আদি মনোধন্ধে তৃপ্তির আধিকা বলি তাহার উপর এখন আমার 

আসক্তির আধিক্য। কাজেই তাহার উত্তেজক কর্মেই এখন তৃষ্ণ। 
এখন যেন আমার অহং-জ্ঞান আমার জড় শরীর ও ইন্দ্রিয় (কাম-মন ) 
ত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ব-মনকে আশ্রক্ন করিয়াছে । বিশুদ্ধ-মনেই যেন 
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এখন আমার আমি-জ্ঞান। সে মনের তৃপ্তির জন্ত স্বীয় শারীরিক ভোগ 
দূরে থাকুক, শারীরিক ক্লেশ নিরাকরণে, শারীরিক কর্তব্য কার্যেও 
আমার এখন অবহেলা । এইরূপে তৃপ্তি সেবা বলে, আমার তৃপ্তির 

উপলদ্ধি আরও পরিস্ফুট হয়। ক্রমে ভৃষ্ণার সহিত তৃপ্তির বিরুদ্ধভাব 
আরও সপ্রকাশ হইয়া, তষ্টায় ক্রমে অনাসক্তি জন্মে । মানসিক আসক্তি 

চরিতার্থত। হইতেও তৃপ্তি-জ্ঞান অপগত হয়। তখন স্থির স্বচ্ছ বুদ্ধিতে 

আসক্তি জন্মে, এবং তদাশ্রিত সবিকর্প সমাধিতে তৃপ্তি বোধ হয়। 

যোগী বলেন ক্রমে আবার তাহা হইতেও তৃপ্তি-জ্ঞান অপস্থত হয়, 

তাহাতেও অস্থির তৃষ্ণা-জ্ঞান জন্মে। তখন নির্ষিকল্প সমাধি বলে 

বোগী দেখেন আনন্দ-ঘন রদ তাহারই আপন চৈতন্য । সে রস পূর্ণ 

শান্ত 9 স্থির। ভাহার স্বভাবে চাঞ্চল্যের লেশও নাই। চাঞ্চল্য সে 

রসের ভঙ্গকারক । কাজেই চাঞ্চল্যাত্মক ভৃষ্তকার লেশও এখন তাহার 

অপকারক বিধায়, হষ্তার উপর এ অবস্থায় মানবের আত্যন্তিক বিভৃষ্ণা। 

স্দসৎ সর্ব বিষয়ক তৃষ্ঠায়ই এখন তাহার ক্লেশ-জ্ঞান। এখন তিনি 

নিবৃত্ত-চিত্ত জীবনুক্ত। চৈতন্তের তৃপ্তি-স্বভাবের বিকাশ হইবার পৰ 

তৃষ্ণা আপন কর্তব্য সাধন হ্হয়াছে বলিয়া যেন, কৃতকৃত্য হইয়! 

মানবের আশ্রয় পরিভ্যাগ করে। এখন মানব প্রকৃত সমাহিত। 

এ হাহার আনন্দ-জ্ঞান কেবল এক স্বরূপ আত্মার । 
-তৃফক্ষয়ে আস্সার স্ুল,স্ক্ম কোন জড় প্রকাশে আর তীহার আননদ- 

০৯০৬] তান নাই । আনন্দ-জ্ঞানই সকল স্বাথ, সকল 

হংজ্ঞানের মূল। জড়ে আনন্দ-জ্ঞানজন্য জড়ে 

আসক্তি, এবং সেই 'আসক্তিজন্ত চৈতন্তের জড়তা, চৈতন্তের এক- 

ফেপিকত! (পর$ঁতা ), এবং তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতার খর্ধতা। 

কবেই জড়-প্রব্যুশে আনন্ব-জ্ঞানের অভাবে এখন তিনি তৎসথন্ধে 

টব ঠা আগতের হিতার্থে জড়ের সহিত এখন তাহার, উদাসীন 



তৃষ্ণাদ্বিবধ । আত্ম-তৃপ্তি সর্ববাতীঞ্টের মার। ২৩৩ 

'কর্ম-সম্বন্ধ। জড়ীসক্তি বিবর্জিত বলিয়া এখন তাহার ইচ্ছ। পূর্ণস্বাধীন, 

-পুর্ণ সবল। এখন তিনি জড় প্রকাশের পূর্ণ নিয়ামক । 
জড় ভোগ-জন্ত তৃষ্ণা ও তৃষপ্চি জন্ত ভৃষ্ণা_-এ উভয় হৃষ্ণাই রজ-গুণ 

জাত চাঞ্চল্যাম্মক হইলে ও,মানব চিত্তের উপর ইহাদিগের পরস্পরের কাধ্য 
ূ একরূপ নহে । প্রথমটা প্রবৃত্তির পরিবদ্ধক বলিয়! 

-প্রবুত্তিজ ও নিব তাহার নাম প্রবৃত্তিজ তৃষ্ণা, দ্বিতীরটী প্রবৃত্তির 
ত্তিজ তৃষ্ণার ফল ৫ 

পার্থকা। বিশ্লেষক বলিয়া তাহার নাম নিবৃর্ভিজ তৃষ্ণা । 

প্রবৃত্তি তৃষ্জাবলে জড়াঁসন্তির বুদ্ধি সহকারে, 

চিন্তে বহির্জড় শক্তি (জড় বাসনা) আকনিত হয় । নিবৃদ্ভিজ তিষ্জাবলে, 
সে শন্তি বিকধিত হয়। অগচ স্থির স্বচ্ছ স্বভাবের হপ্তির উপর এ 

তৃষ্ণার প্রকৃত আসক্তি বলিয়া, এ তৃষ্ণাবলে চিন্তে নূতন জড়তা ব! 

চাঞ্চল্য আকধিত হয় না। চিন্তে সান্বিক ভাবের বুদ্ধি ভন । 

আনম্ম-তৃপ্তি, বা সস্তোষলাভ, জীবের বাবতীয় কন্মের একমাত্র 

মভীঞঈ । আমি ঘতই উদার, যতই পরার্থপর হই না কেন --শক্র, 

মিত্র, আম্ধীয়, অনান্ীয়, দাহার জন্যই উদ্দেস্তান্থর বিরহিত ভাবে 

স্বেচ্ছার সর্ব স্বার্থত্যাগ করি না কেন, চিন্তা 

শীল হইলে সততই দেখি যে, আমি স্বয়ং সেরূপ 

করিতে ভালবাধি বলিয়াই করি। আফ্িযদি 
ভাল না বাসভাম, ত্র কাখ্যে বদি আমার আত্ম-তপ্তি লাভ না হইত, 
তবে স্বার্থান্তর বিরহিত হইয়া! কদাচ তাহা কৰিতে স্বতঃ আমার প্রবৃত্তি 
হইত না। অতএব আল্ম-প্রেকে :৪91/-10৪) আমরা স্বার্থপরতা বলিয়! 
যতই দ্বণা করি না কেন ($ ২৬৯ ), এই প্রেষবলেই আমর! সতত পরি" 
চালিত। এ প্রেম কোন সময়ে জড় স্বার্থপরতার সহিত এক ও তথ্বৎ, 
সন্কীর্ণ হইলেও, প্রক্কৃত পক্ষে ইাগক্ষা অধিকতর উদার পরার্থপর ও 
স্থান কর্ম-প্রবৃ্ভি আযাদিগের; আর অসস্ভব। স্বার্থ বা প্রয়োজন-দৃষ্টি 

আজ তৃপ্তি সব্বা- 
ভীষ্টের স.। 



২৩৪ আত্ম-বিজ্ঞীন। 

ভিন্ন আমাদিগের কোন কার্যই নাই। অন্ত সমস্ত স্বার্থ (অভীষ্ট ), 

“করিতে ভালবাসি'--এ অভাষ্টের তুলনায় অস্বাভাবিক, অস্থায়ী ও 
অনিশ্চিত। কর্তবা-জ্ঞান যখন ভালবাসার সহিত এক হয়,--কর্তব্য 

করণে যখন আমার আত্ম-তৃপ্তলাভ হয় --তখন কর্তব্য-জ্ঞান বলে কার্ধ্য 

না করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়। এইবরূপে যখন আন অন্ত ব্যক্তিকে 

ভালবাসি, তখনু তাহার অনুকূল কাধ্যে আমার আসক্তি । প্রেমাস্মক্ 

সহানুভূতির বিরুদ্ধ কার্ধ্য স্বতঃই অসম্ভব । প্রেমের 

চিজ সিল পরাথপর স্বভাব আমর! পূর্বে অনেক দেখিয়াছি। 
অকতাসাধক,অনভ্ত। প্রমই সর্ব প্রধান আম্মবিকাশক এবং জড় 

(সষ্ধী্ণ) স্বার্থপরতার বিশ্লেষক । এক প্রেমিকই 

প্রিয়ঙ্জনের জন্য সন্ত'বের সহত শরীর বিসজ্জনে এহিক ও পারত্রিক সক 

পরিচ্ছিন স্বার্থ ত্যাগেআক্ম-হ প্রলাভ করিতে সনর্ঘ। প্রেনই অন্য জীবের 

সঠ্তি মানবের একাকয্মকতভা নাধনের সর্ধপ্রবান অবদম্বন | জগংকে 

প্রেমের বিষয় করিতে গারিলে জগরতর সহিত একাম্সক হ৪য়। সুস- 

স্তব *। জগং-প্রেমিকের পন্মে জগতের জন্য আপন স্বার্থ ভাগ লততই 

সম্ভব। আমরা দেখিয়াছি প্রেম-গ্রকাশ বত $ক্ধি হয়, প্রেমের পাত্রগত 

বিশেষ-ভাব তত অপগত হর। পুর্ণ প্রেমিকের প্রেম সব্ব পাঁরচ্ছেদ 

ধর্মের অতীত, অনন্ত। সে প্রেমের নিকট এ বিশাল বিশ্ব 

অস্তবস্ত। এরূপ কোটা কোটী বিশ্বের দ্বারাও সে প্রেম পরিচ্ছির 

হয় না । কাজেই আত্মা বর্দ একমাত্র অনস্ত পদার্থ হন, তবে প্রেমেরই 

আত্মত্ব সিদ্ধ । 

এ কথ। অবশ্য স্বীকাধ্য যে প্রেম যতই পুর্ণ হউক না কেন, কেবল 

00 480510) 10100 8510001]15 সি 006 010৮] ৯01৮০805215 

| বা ]30059:1, 



প্রেম বিশুদ্ব-দ্বৈতানন্দ। স্থুখ জড়ানন্দ। ২৩৫ 

ইহার বলে জীবের পূর্ণ একা ত্মক জ্ঞাঁনলাভ অসম্ভব । পরিণামে প্রেম বখন 

অদ্বৈত শাস্তিবপ ধারণ করে, তখনই আত্মপর, 

বত জেদ জান অপগত হইতে পারে | কিন গ্রে 
বের। যতকাল প্রেমভাবে বিদ্ধমান থাকে, ততকাল 

প্রেমিক ও প্রিয়ের পার্থক্য অবশ্ঠান্তাবী। পৃথকত্ব 

জ্ঞানই প্রেমের স্বভাব । অন্যকেই লোকে ভালবাসেে। আপনাকে 

ভালবাসিলেও আপনাকে আপন ভালবাসার বিষয় করিয়া স্বয়ং বিষঘ্সি- 

রূপে সে বিষয় হইতে পুথকৃ হইরা ভালবাসে । নচেৎ ল্লাপনাকেও 

আপনি ভালবাস অসম্ভব। শান্তির সহিত প্রেমের সম্বন্ধ ও শাস্তির 

পুর্ণ আত্ম-স্বভাব, দৃষ্টে বোধ হয় যেন শান্তি স্বরূপ পূর্ণ আম্মা আপনাকে 
থণডত করিয়া, বিষয়-বেধযা স্বরূপে আপন পুর্ণ শান্তি, আনন্দ রস, গপ্রম 

'পকাশ বলে আপনি আস্বাদন করিতেছেন। অদ্বৈত আত্মার প্রেদ 

»সন্তব | প্রেম বলে অন্তের সহিত আত্মান্ জ্ঞান ভি বাতীত, নির্বিশেষ 

আক্ম-জ্ঞান জাভ অনস্তব। তব শভ্রপ হইলেও, ইহার বলেই আন্মী- 

ঘর সহিত আভান্তরিক একাক্মক-ভাব। জান্ায়ের হিতেই পূর্ণ আত্ম- 

হিত জ্ঞান! কেবল শরীরান্তঃকরণের পাঁরচ্ছিন্ন ভেদুভ্তান থাকে বলিরাই 
পূর্ণ আন্ম-্ঞানের অভাব। পরে দেখিবে যে, 

_একাক্সকতার জ্ঞান ও হচ্ছার ভড়ত্ব ভন্থ এ পরিচ্ছেদের স্থিতি । 
অন্য সাধন জ্ঞঝ।নও 

ইচ্ছার বিওদ্ধ(। কাজেই তত্বজ্ঞান ও কর্তব্য-পরায়ণতাভ্যাম বলে 

জ্ঞান ও ইচ্ছার বিশুদ্ধি সাধনে এ দুইয়ের জ্ড়ত্বের 

হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয়। 

আনন্দের প্রেম-প্রকাশ এইরূপ উদার পরার৫থপর ও একাত্মকতার 

সাধক হইলেও স্থখ-প্রকাশ (1)649113)) তদ্বিপরীত। ইচ্ছাত্মবাদী আন- 

ন্দকে জড়াহঙ্কার বলির! যে উপেক্ষা করিয়াছেন ($ ২১৯), সে উপেক্ষা 
৯ পল পপ 

(1, 31১11102778 11006116010] 10৮6 6১1 ১00 আ110৮৮0৮ত5), & 



২৩৬ আত্ম-বিজ্ঞান। 

এই স্থখ-প্রকাশ সম্বন্ধে প্রযুজ্য | প্রক্কত প্রস্তাবে স্থখ-লিগ্পা'জন্তই চৈত- 
স্তের জড়াহঙ্কার। বিষয়ের সহিত আনন্দ-সম্বন্ধ 

সাক (বিষয়ে ভালবাসা ) জন্য বিষয়াসক্তি। আন- 
বিরহিত জ্ঞন ও নের অভাবে এ আপক্তিরও অভাব। (কোন 

প্লাজা দার্থকে ্ঞান বা কর্থের বিষয় করিরাও বদি 
ৃঁ তাহা হইতে আমার আনন্দলাভ ন! হয়, তবে 

সে পদার্থে আমার আসক্তি জন্মে না। আমি তাহার উদাসীন জ্ঞাতা 

বা কর্তা মাত হই। অতএব আনন্দ বিরহিত জ্ঞান ও ইচ্ছ। বিষয়াসক্তির 

উৎপাদক নহে। উহার! উদাসীন । একমাত্র আনন্দই সর্ব্ব বিষয়া- 
সক্তির মূল। বিষয়ের সহিত আনন্দের যে সম্বন্ধ 

৭ ৪ জন্ঠ এই বিষয়াসক্তি, সেই সঙ্গন্ধজ অধনন্দ প্রকা- 
মুক্তির, সুখ বন্ধনের, ৫শরু নান আুখ। জড়বিষয়-সঙ্গাঝক আনন্দের 

রি রা উদ নাম বেরূপ স্তখ, আপনা হইতে ভিন্ন অন্য ইত. 

ন্যের (জীবেশ্বরাদির ) সঙ্গাম্মক আনন্দের নাম 

তদ্রপ প্রেম। অবয়বে (প্রকাশ বা কাধ্য-ধন্মে) আনন্দ-জ্ঞান-জন্ত 

যেরূপ স্থখ, অবযবীতে (প্রকাশক বা কারণচৈতন্যে ) আনন্দ ভান 

তদ্রপ প্রেন *। প্রেম বেয়ূপ পরাথপরতা।, উদারতা, একাম্মকত" 

(10680110100) 91 51)070৯ 9 সংসার মুক্তির, স্থ তদ্রপ স্বার্থপরতা, 

সন্কীর্ণতা, ভিন্নাআ্কতা ও স-সার বন্ধনের, হেত । প্রেম ও সুখ-এ উভ- 

পরে দেখিবে যে নুক্ষাদি জড়পদার্থও আক্স। 9৪ জড় এ উভয়মিলিত । ইহ! 

দিগের যেন।ম রূপাত্মক বাহঃপ্রকাশ, তাহাই জড়, এবং ইহাদিগের যে তাত্বিক 

সত্তা তাহ! আত্মা | ইহ।দিগের সেই আল্লিক সংশের যখন আমাদিগের উপলব্ধি 

. জন্মে তখন ইহাদিগের অড়গ্রকাশাংশ ত্য।গ করিয়! আন্মিকাংশজন্য যে আনন্দ 

রর সেআনন্দও.প্রেম | জগদ্ধপ এশ কাধ্য দৃষ্টে উছগরের নহিম। উপলব্ধি জনা যে আনন্দ 

চাহে ক 



আনন্দের জড়তেে জ্ঞানেচ্ছ। জড়ত্ব। তন 

পের মিলনে কাম। অবয়ব 'ও অবয়বী (শরীর ও চৈতন্য ) অভিন্ন এক 

জ্ঞানে, এই উভয়ে ভালবাসার নাম কাম। কামের সুখাত্মক ভোগাংশ 

যত অপগত হয়, কাম তত নিঃস্বার্থ প্রেমত্ব লাভ করে। সমষ্টি-প্রেমিক, 

সতী, ঈশ্বর-প্রেমিকাদিতে ভোগাপেক্ষা নিশ্মল প্রেমের আধিক্য । 

অদ্বৈতআত্মানন্দের নাম শান্তি। আপনাতে আপনি যত তুষ্ট হন, 

মানব তত শান্তি লাভ করেন। বাহার স্বভাবে শাস্তির বত আধিক্য 

বহির্ষিষয়ে তাহার তত ওদাসীন্ত। শান্তির পূৃর্ণতায় ওদাসীন্তেরও 

পুণতা, বিষয়াসক্তির পুর্ণাভাব। ». 

ঘে বিষয়ে আমার আসক্তির আধিক্য, সেই বিষয়েরই আমি পক্ষ- 

পাতী। বিষয়াসক্তির আধিকো আনার সম্যক জ্ঞান, ফমদর্শিতার 

ধর্বতা । আসক্তির বিষয়ে অন্ধতৃষ্ণা, তাহার "জন্ত 

উন্মন্ততা। সেই তৃষ্ণ চরিতার্থভাই কর্মের প্রধান 

প্রবৃত্তি । বিষর বিশেষের ভোগে বখন উন্মন্ততা, 

£বষয়ান্তরের জ্ঞানেচ্ছার তখন 'অভাব। অতএব আনন্দই জ্ঞানেচ্ছার 

প্রবন্তক। পরে দেখিবে আনন্দের বিষয়াসক্তিজ 

জা আনন্দ-জ্ঞ'ন জড়তায্ই ভ্তানেচ্ছার জড়তা । এই রূপে আন- 
জন্যআনন্দের অড়ত। 

আনন্দের জড়তায় নেব জড়ভায় চৈতন্যের জড়তা । আসক্তিজ 
জ্ঞান ও উচ্ছ।র জড় বিধয়-সঙ্গের আধিকে। চৈতন্তের জড়তার পরিপৃষ্টি, 

রা বে 1 জড়শক্তির সহিত চৈতন্তের নির্বিশেষ মিলন 

জড়াশ্রয়ের আধিক্যে চৈতন্যের স্বীয় শ্বরূপো- 

পলব্ধির অভাব। জ্ঞানের হ্রাসে, তাহার স্বরূপ তাহার নিকট আবৃত, 

সে ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তি, এই আবরণ, শক্তি, 

গুণে বিষয়ের সহিত আনন্দের যে উত্তেজক- 

উত্তেজ্য সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ উপণন্ধি করিতে তাহার 

অসামর্থয। কাজেই আনন্দের উত্তেজক বিষয়ে তাহার আনন্দব্রাস্তি।' 

জ্ব'ন ও ইচ্ছ। প্রকাএ 
আনন্দের অনুগামী । 

জড়তার আবরণ ও 

বিক্ষেপ শক্তি। 



২৩৮ আত্ম-বিজ্ঞান | 

এ দ্বিতীয় ভ্রান্তি জড়তার বিক্ষেপ-শক্তি জন্য । এই ভ্রাস্তিই অনাযে 
আত্মজ্ঞানের উৎপাদক । আনন্দের উত্তেজক বিষয়ে নির্রিশেষ আনন্দ 

জ্ঞান চৈতন্তের এই ভ্রাস্তির কারণ। বহির্বিষয়ে যখন নির্ব্িশেষ আনন্দ 

জ্ঞান জন্মে, তখন সেই বিষয়-শক্তি আই হইয়া, চৈতন্ের সহিত নির্ধি 

শেষ ভাবে মিলিত হয়, এবং সেই শক্তির বলে জ্ঞান আনন্দ ও ইচ্ছা-এ 

তিনই অ ভূত ও সেই শক্তির আশ্রিত হয় । এইরূপে পুর্বে আনন্দকে 

অভিভূত করিয়া বিষয়-শক্তি পরে ইচ্ছা! ও জ্ঞানকে অভিভূত করে (৪৫) । 
মানব আনন্দকে আত্মা বলিয়াজান্ুক আর নাই জানুক, স্থখ,প্রেম বা 

(৪৫) তত্বতঃ বিষয়।নন্দ ভহিতকর হইলেও সর্বাবস্থায় ইহ! তত্রুপ নহে । আত্ম 

নতি জন্য কর্তব্যের নাম ধন্মা (07707010) 1 ধন্ম সকল মানঙবর তুল্য নহে। 

চিত্তের অবস্থাভেদে ইহা ভিন্ন। মুঢ় মানবের বাহ ধশ্ম, 

বিক্ষিপ্তের তাহা অধর্খব | যে কর্মবলে বিষয়াসক্তি পরিবদ্ধিত 

হয়, তাহ।র নাম প্রুত্তিজ-কম্ম। যাহার বলে বিষয়।সত্তি'র 

হ্রাস, তাহার নম নিবৃত্তিজ-কন্ম। প্রবৃত্তি-ধন্ম।ধিকারার মাক্কেন্নটতি পক্ষে নিবৃত্তি 

ধর্দ অহিতকর বলিয়া, পাপ । তবে প্রবৃত্তি শিরুন্তি উভয় ধশ্মের পক্ষেই কন্ম তুলা 

রূপ বিধেয়। কেবল একের পক্ষে কর্মের উত্তেজক স্বার্থ, অন্তের পক্ষে ইহার উন্ভেজন, 

নিঃক্বার্থ, কর্তব্য-জ্ঞন । নৈষ্ষন্্া সাংসারিকের পক্ষে নব্বাবস্থায়ই অবিধেয়। এক 

মাত্রঙ্সটসাধন-সম্পন্ন মুমুক্ষু সন্যাদীর পক্ষেই নৈষ্ষশ্ম্য বিধেয়। সাংসারিকের 155 

জড়াসক্তি বিদ্যম।ন বলিয়। নৈষ্ষশ্না তাঁহার পক্ষে আলম্ত, তন্দ্রা, কর্তব্যাবহেলদি 

তমোভাবের পরিবর্ধক হইয়া তাহার পুনঃ পতনের হেত । তমোভাব সর্বাভাব 

হইতে নিকৃষ্ট । অনানক্ত উন্নত চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে এ ভাবাধিক্যের ফল অতি 

ভীষণ । (৮২-৮৮ পৃ) আসক্তির বিষয়ের জড়তাদি ভেদে আবার এক বিষয়ের 

আসক্ডি অপেক্ষা অন্য বিষয়ের আনক্তির ফলভেদ। এক বিষয়ক আসক্তি উদ্ভেজিত 

করিয়৷ অন্য বিষয়সন্তি বিনষ্ট করিতে হয়। পুণ্যাসন্তির আশ্রয়েই পাপানক্তির 

নিবৃদধি। এই কারণে প্রবৃত্তি মার্গানুদারী মানবের পক্ষে প্রবৃত্তির বিষয়ের দোষ গুণ 

বিচার ব্যবস্থেকক। এ সকল কর্ম বিজ্ঞানের বিষয়। 

চিত্তের অবস্থ। ভেদে 
ধন্মভেদ । 



আত্ম। সচ্চিদানন্দ ২৩৯ 

শাস্তি-ইহার কোন না কোন এক আকারে সে সততই আনন্দের অপেক্ষী । 
বিষয়ানন্দকালে সেই আনন্দলাভ জন্তই সে চঞ্চল। 
বে বিষয়ে তাহার সুখ জ্ঞান, সেই বিষয়ের জন্য সে 

উন্মন্ত। অগচ যে বিবয়ের সহিত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাহার আনন্দ 

সন্বন্ধের অভাব, সে বিষরে সে উদাসীন । এইরূপে ক্রমে আনন্দ-স্ুর্তির 

আধিক্যে সে ঘত আত্মপ্রেম, আত্ম-তৃপ্তি, লাভ করে, তাহার বিষয়াসক্তি 

তত অপগত হয় এবং বিষরের সহিণ্ত নিঃস্বার্থ কর্তব্য-জ্ঞীন-সন্বন্ধ তত বৃদ্ধি 

পায়। যখন মানব নির্বিষয় আঁক্মীনন্দ লাভ করে, তখন এস বিষ্যানন্দ 

পরিত্যাগ করে। বিষয়ের সহিত তাহার উদাসীন ভ্ঞান-সন্বন্ধ সংস্থাপিত 

হয়। আনন্দের সহিত জীবের এইরূপ নিত্য সম্বন্ধ'আনন্দাভাবে আনন্দ 

জন্য উন্মত্ততা 'ও মাম্মানন্দলাভে শান্তত্ব-দৃষ্টে অনুমান যে অর্টিন্দই 
জীবের আত্মা । প্রফেসার ডুাসন্ ইচ্ছাত্মবাদী হইয়াও আনন্দের আত্মত্ব 
অস্বীকার করেন না। তিনি বলেন--'আত্মার অহন্তাবের অবসানে 

ক্লেশ বিরহিত শন্তত্বের অবস্থান নহে । তথায় বাহার অবস্থান তাহা অনি- 

ব্বচনীয় শাস্তি (8 ৪1:710-61)0 63101)611)% 01155 01 ৮1710) ০৮3)0% 

আপন আায্মা। 

09 ০91))]1)16119 71 ৮70])1৮0001111606099110116-8 9209 )1 

নাহা আনন্দ, তাহাই সচ্চিদানন্দ | জ্ঞান আনন্দ 'ও সন্তা এ তিনই এক"- 

ম্নকও 'অভিন্ন। আনন্দ-সন্তাত্রক-উপলব্িই আনন্দ। কাজেই ন- 

নের আন্নত্ব সাধনে সচ্চিদানন্দের আত্মত্ব সিদ্ধ । অতএব আনব! পাই- 

লাম সচ্চিপানন্দই জীবের আত্মা | এবং ইচ্ছাম্মবাদীও আনন্দাত্রক সতের 

আত্মত্ব স্বীকার করির়। সচ্চিদানন্দেরই আত্মত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 

বেদাস্তমতেও পরমাত্ম! আনন্দোপলদ্ধি স্বরূপ*। তিনিই পূর্ণ 
আত্মস্থ অদ্বৈত শিব, বপ্রতিষ্ঠ, সর্ব্ব- বিষয়. বিষয়ীভাব বিরহিত'। ্বরূপা- 

« “আননরপমন্ৃত যধিভাতি।*-মুণ্ডক। আননময়োহভ্যাসাৎ বেদান্ত, 

১১১২ সু । “নিত্যোপলন্ধি শ্বরূপত্বাৎ ।”--াবীরক ভাষ্য ২৩1৪1 মান্তদ্বৈতে' 



২৪০ আত্ম-বিজ্ঞান 

বস্থায় তীহার বিষয়াস্তরের প্রয়োজনও নাই, বিষয়ান্তরের জ্ঞানও নাই। 
তাহ। হইতে ভিন্ন বিষয়াস্তরের সত্ভাও নাই ; 

র্ সর্ব বিশ্বই সেই এক আদ্বতীয় সৎ। তীহ।- 

রই কার্য্য-ধর্মে বিষয়ের উৎপত্তি। কাজেই পূর্ণ কারণ-স্বরূপে বিষয়ের 
অস্তিত্ব অসম্ভব। নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ তাহার তাত্বিক স্বরূপ । তিনিই 
জগতের এক অদ্বিতীয় কারণ। কার্ধ্য কারণ অভিন্ন বলিরা, ঠিনিও 

জগৎ অভিন্ন । তত্বতঃ (7১)6181)1)551681]৮ ) কারণই সত্য, কাধ্য 

অনিত্য বনিয়া, তিনিই সত্য, জগৎ অনিত্য । কিন্তু কাধ্য ও কারণ 
তত্বতঃ এক হইলেও,কারণ কদাচ কার্যযাত্মক নহে । কাজেই জগত ভদা- 

আ্সক। কিন্ত তিনি জগদাতআ্মক নহেন। বেদাস্তমত পরিশষ্টে বিবৃত। 

আমরা জীবের কাধ্য পর্যালোচনা করিয়া ঘুস্ত ও বিচার বলে পাইলাম 
বে, সচ্চিদানন্দ সাত্মা ; এবং প্রাচ্য বেদাস্ত ও পাশ্চাতা ইচ্ছান্সবাদে ৪ 

এ মতের সমর্থন দেখিলাম । এখন দেখিব সচ্চি- 

দানন্দ আত্মা হইলে তাহাহইতে এই বিচি 

জগতের উদ্ভব কিরূপে সষ্ভবে। জ্ঞান আনন্দ ও 

বৈদার্তিক আত্ম! । 

৭] পরমাযস্স1 ও পর- 
মেশ্বর। 

সত্তা,_এ তিনই এক চৈতন্রের প্রকাশ হইলেও জ্ঞান ও সত্তা (ইচ্ছা ) 

প্রকাশে যেরূপ ওদাসীন্সেন আধিক্যহেতু বহিবিকাশ (৮১৮)৯০7 ॥ 

রর ধর্মের আধিক্য, আনন্দে তদ্রপ আখ্বস্থত্থের * 
-ত্ঞান আনন্দ ও € নিহত হিরেরারাহালার রর টছ 

ট্যাগঃ আধিক্য হ্তে, স্বরূপ বা গাড় ৪৮66705192)) বন্মের 
সত্তারশ ভিপার্থকা। আই ২ ্( 
আনন্দে অন্তঃপ্রকা- আধিক্য । কাজেই চৈতন্তে খন আনন্দ এক" 

পের.জ্ঞানেচ্ছায়বহি: শের আধিক্য, জ্ঞান ও ইচ্ছায় তখন বহিঃপ্রকা- 
প্রকাশের আধিক্য ৮ ূ ্ 

শের খর্বত। বং জ্ঞান বা ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশের 

₹ কিন্তু নুখমদ্বৈতমেবহি ।”- পঞ্চদশী ১১২৩ । “আনুকুল্যে হধী স্ভাৎ প্রতি 

কুচি ছুখধীঃ। ছয়াভাবে নিজানন্দো। নিজং ছুংখন্ত ন ক্চিৎ|-_এ ১৩।৭১। 

, ক পঞ্চদরশী ১২1৭১ দেখুন । 



চৈতন্য স্ক্তিভেদে জ্ঞান আনন্দ ইচ্ছা ৪ অহঙ্কার। ২৪১ 

আধিক্যে আনন্দের থর্বতা। এই কারণে চৈতন্ত যত. অধিক আত্মস্থ, 
আনন্দ তত অধিক সপ্রকাশ ; এবং জ্ঞানেচ্ছ৷ তত আনন্দের সহিত অভিন্ন। 

হি দিসজিক 8 চৈতন্কের বত 8 
(প্রেমও হখ) ওজ্ঞান ইচ্ছার তত উদাসীন প্রকাশ, আনন্দ তত জ্ঞানেচ্ছা 

একা উভয়ের হইতে ভিন়্। যদি বল আনন বহিঃপ্রকাশ ধর্ম না 
থাকিলে, প্রেমের অনন্ত প্রকাশ কিরূপে সস্ভবে ? 

তাহার উত্তর এই যে-_ প্রেম প্রকাশ জ্ঞান বা ইচ্ছ! প্রকাশের ন্যায় উদা- 

সীন (রসবিরহিত ) নহে। প্রেম-প্রকাশ সততই আত্মস্থ । *এই কারণে 
প্রেমের পাত্রে আত্মজ্ঞান। আত্ম! অনস্ত এবং সকল জীবই একাত্মক 
বলিয়া আনন্দের প্রেম-প্রকাশ শ্বসম্তব। জ্ঞানেচ্ছাপ্রকাশ এরূপ 
নহে। আসক্তি বিরহিত জ্ঞানেচ্ছার বিষয়ে আত্ম-জ্ঞানের পুর্ণান্ভাব। 
জ্ঞানেচ্ছ। প্রকাশ পুর্ণ উদাসীন। আনন্দের জড়বিষয়ক সুখপ্রকাশ 
এবং অনাসক্ত জ্ঞান ও ইচ্ছার জড়-বিষয়ক প্রকাশ.--এ উভয় প্রকাশেও 

এইরূপ প্রভেদ। জড় স্থথের বিষয় সম্বন্ধীয় যে স্বার্থপরতা, তাহা আন- 

নদের আত্মস্থত্বের অস্ফুট জড়-প্রকাশ। 
চৈতন্ঠের প্রকাশ পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় যেন একই চৈতন্ত 

একই টৈহসত ক্তি স্কুর্তি-তেদে জ্ঞান, আনন্দ, ইচ্ছা ও অহঙ্কার। 
ভেদে জ্ঞান, আনন্দ চৈতন্ত-স্ফুর্তি (উপলব্ধি) যখন সর্ব বহিষ্ত্রধী 
ওআঅতংকার। আনন্দ 
সবরপন্্তিএবংজ্ঞান প্রকাশ বিরহিত, পুর্ণ নির্বিশেষ, স্বরূপস্ুর্তি 
ইচ্ছ। ও অহংকার ইহা তখন আনন্দ *। এ ন্ফুর্তি সর্ব বিকল্প, 

বহিঃস্ব-হি। স্বরূপ বিষয়বিষরীভাব, সর্ব্ব কারক-ধর্্, সর্ব্ব সম্বন্ধ স্ক স্তিতে চৈতন্ঠ পর- রর 
মাস্থা বিশুদ্ধ বহিঃ বিরহিত, অদ্বৈত। ইহাতে অন্তর্ধহিরাদি কোন 
ব্তিতে পরমেশ্বর । প্রকার ভেদভ্তান নাই, একত্প্রত্যয়সার, শাস্ত্য- 
* “মান্ববদ্বৈতে সুখং কিন্ত সুখমদ্বৈত মেবহি ।'-_পঞ্দশী ১১/২৩। “তছিজ্ঞানেন 

পরিপন্ঠত্তি ধীর) জানন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাঁতি ।--মুণওক। ২।২।১ 
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পলববি-স্বূপ । চৈতন্ন্কুর্তি যখন সবিকল্প বহিষ্ঘ্্খী (09990690 ) 
বিষয়-বিষয়ীভাবে ভিন্ন, তখন বিভক্ত (7900069 ) বলিয়। কুত্তি পূর্ণ 

পরিশ্ফুট নহে। কাজেই তাহাতে আনন্দের খর্বতা। তখন যে অর্ধ 
পরিস্ফুট বিবর্ী-স্বরূপ-্ফৃর্তি তাহা কর্তৃ-্,র্তি (উপলব্ধি); এবং তখন 

যে বহিন্দুধী-্ফুর্তি তাহ ভ্তানও ইচ্ছা স্ফুর্তি। বহি্ঘুীক্ষ্তি বখন 
পূর্ণ উদাসীন, পুর্ণ নির্বিশেষোপলব্ধি-আত্মক, ইহা! তখন জ্ঞান, এবং 
যথন সঙ্কল্লাক্মক (ভাবোৎপাদক, 07৪৮,৮৮০) তখন ইচ্ছা । চৈতন্তের এই 

বিষয়-বিষয়ী?ভাব তাহার আপন ইচ্ছায় । তিনিই স্বম্সং তাহার জ্ঞানে- 

চ্ছার' বহিঃ-প্রকাশক বলিয়া প্রকাশকালে তিনি কর্তী। আমরা 

দেখিয়াছি, যাহা! আমি (আমার সত্তা ), তাহারই 

8 8৬ আমি সাক্ষাৎ প্রকাশক । কাজেই ইচ্ছাস্বুসডি 
বলিয়া সদাস্মক । জন্য সংস্ফুর্তির প্রয়োজন বলিয়া কর্তৃস্বর্ূপে 
কর্তৃভাবওইচ্ছাউভ- চৈতন্তের সংস্ফর্তির আধিক্য। চেতন সৎ. 
য়ই সদাত্মক, স্ক্তির ্ 
লক্ষ্যে মাত্র ভেদ । স্ফূর্তিই স্বরূপ সম্বন্ধে কর্ত! এবং বহিঃসম্বক্ে 

ইচ্ছা। এইরূপে একই স্ফুর্তি সম্বন্ধতেদে 

কর্ত। ও ইচ্ছা। কাজেই অদ্বৈত চৈতন্তের এই বিকন্সিত ভাবপ্রকাশ 
কালে, সর্ধ সবিশেষ সত্তার আর্দি কারণ যে নির্বিশেষ নত, 

চৈত্বন্ত সেই সতেরই ভাব-গ্রহণ করেন। ইহাই তাহার কর্তুভাব। 

এই ভাবেই তিনি সকল বহির্ভাবের উৎপদক। এই ভাবেই 

তাহার সর্ব্ব বহিঃ-সন্বন্ধ । জ্ঞান .কর্্দ বা ভোগ ইহার যে ভাবেই 

তিনি বহিঃসম্বন্ধেচ্ছু হউন না কেন, সকল ভাবের সহিতই তাহার 

ইচ্ছা সন্বদ্ধ মিলিত । কাজেই সকল ভাবন্ধুর্তিই সদাত্মক। 
স্বর্ূপতঃ তিনি সর্ব ভাব-ভেদের অতীত। যাহ! নিজ পুর্ণ নির্বি- 

শেষ,  শান্ত্যপলবি তাহাতে ভেদজ্ঞান কোথায়? তবে ভাব-ভেদ 

ঠ. স্ঠাহার স্বরূপ না হইলেও, ইহা! তাহার সঙ্কল্পজাত। তিনি সত্য- 



পরমেশ্বর ভাবভেদ গ্রহণক্ষম ২৪৩ 

সম্ধর* | জ্ঞান,ক্রিয়া,বল তাহার স্বাভাবিক পরা শক্তি | কাজেই শ্বরূপতঃ 

যারা তিনি সর্ধভাব ভেদের অতীত হইলেও,তাহার অনি- 
স্শপির 

স্ক্প। ভাহার শক্তি বর্চচনীয়সঙ্কল্প বলে,তিনি যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে 
তাহার তাব.ভেদ, বহিঃপ্রকাশ হইতে সক্ষম। ইহাই তাহার মহিমা (৪৬) 

বিষয় বিষযীদ্ব। স- আমার দুর্বল ইচ্ছা বলে আমি যখন আপন নির্বি- 
হৃষ্স ও সঙ্কলসনা। 

শেষ চৈতন্তকে নানা সবিশেষ বিযিয়াকারে পরি- 

কল্পিত করিতে পারি, তখন সেই সর্বশক্তিমান্ তাহ! কেন না পারিবেন? 

যাহ! নির্বিশেষ সৎ বহিঃপ্রকাশে তাহাই সবিশেষ সঙ্কল্প ৯ এবং, সেই 

প্রকাশভাবে থাকিবার প্রবণতা জন্য, তাহাই জড়-কব্লন। (19107810606 

1011636100,101) | কাজেই যাহ! জীবের কল্পন1,তাহাই ঈশ্বরের সন্কল্প । 

* "্য আত্মাহপতপাপ্]। বিজরে। বিশ্বৃত্যুবিশোকোহবিজিঘৎসোইপিপানঃ সতাকামঃ 

নত্যসঙ্কল্প; সোস্বেষ্বাঃ স বিজিজ্ঞাসিতব72 1 চ্ছান্দোগ্য ৮1৭1১ । 

(৪৬) *১২০০৪৭১10 13 070 09801106 €)1 1706097))*শহেগেলের এ মতাবলম্বী 

নদি বলেন যে এ সঙ্কল্প, এ মহিমাও নিজ্মাবদ্ধ--উচ্ছ হল নহে। তবে আমর1 বলিব সে 

কথা ঠিক। ঈথরের সঙ্কলস সততই দিয়মিত। তব তাহা বলিয়। ঈশ্বরেচ্ছায় যে 

নস্কোচধন্মের লেশমান্র বিদ্যমান এ কথ। স্বীকাধ্য নহে । সে ইচ্ছা নব্বশক্তিমত। 

কিন্তু আমর দেখিয়াছি ইচ্ছ। জ্ঞানজন্য । কাজেই জ্ঞান যখন নিঃস্বার্থ তত্বজ্ঞান, 

ধন তও্প্রবর্থিত ইচ্ছ। সব্বশক্তিমৎ হইলেও মঙ্গলময়। জড়ানক্তি ও তজ্জাত 

স্বাথপরতার প্রব্তনায়ই ইচ্ছা সর্ধ অমঙ্গলের হেতু । দৈব ভান জড়াসন্ত স্বার্থপর 

বলিয়ই জীবের ইচ্ছাও সঙ্কোচিত, জড়াসক্ত। শুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির পন্রিচালনায়, 

যে স্বত;ই ইচ্ছ।র উচ্ছ-জ্বালত। অপগত হয় না, ইচ্ছার এই জ্ঞান ও আনন্দাসক্তির 

আশ্রিতত্বই তাহার কারণ । এই কারণেই ইহাকে যত জড়াসভি বিবর্জিত ও 

তত্বঙ্ঞানাশ্রিত করিতে অভ্যাস করা যায়, ইহা ততই নিয়মিত ও মঙ্গলময় হুর়। 

ইচ্ছার সহিত জ্ঞনানন্দের এই কঙ্বন্ধের উপর লক্ষ্যের খর্ধতায়ই বৈজ্ঞনি কপ্রবর 

সুঙদশর্ী হেগেল ইচ্ছার মঙ্গলময় প্রকাশের পক্ষপাতী হইয়াও ধর্শ-নীতির (00121105) 

অপক্ষপাতী। 
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স্বাধীনতায়ও জড় প্রবৃত্তির অধীনতায় মাত্র প্রভেদ। আত্মার সন্কল্পে জড় 

প্রবণতার পুর্ণাভাব জন্ ইহ বিশুদ্ধ সদাত্মক | সঙ্কল্পিত বহিঃপ্রকাশ কালে 
তাহাতে সম্বন্ধের উদয়। সম্বন্ধ সতত বিষয়াপেক্ষী। বিষয় থাকিলেই 
ত তাহার সহিত সম্বন্ধ। এই কারণে জগচ্ছষ্টির পূর্বে বহির্বিষয়ের, 
অভাবে প্রকাশ-টৈতন্ত স্বয়ং তাহার উপলব্ধির প্রথম বিষয় (০16৫8)। 

কাজেই তাহাতে অহংজ্ঞানের প্রথম-ন্ূর্তি *। জ্ঞান আনন্দ ও 

ইচ্ছার বিষয়ত্বের ( কর্্মত্বের ) নাম বস্তত্ব (0)9০6151% )। ইহাই সত্তা 
(০19০৮ 0108) । অতএব বিষয়ত্জন্তই চৈতন্তের সম্তাত্ব। যাহা বিষয়ত্ব 

তাহাই সন্তাত্ব। আবার বিষয়ী হুইয়াই চৈতন্তের বিষয়-সন্বন্ধ বলিয়া 

বিষয়ীত্ব ও সত্তাত্ব। এ সত্ত। তাহার ইচ্ছায় সপ্রকাশ ( ইচ্ছা-প্রকাশ ) 

বলিদ্কা যাহা ইচ্ছ৷ তাহাও সৎ্ফুর্তি। রী 
কার্য ও কারণ তত্বতঃ এক হইলেও ধর্ধতঃ পৃথক্ বলিয়া আত্ম! 

সপ্রকাশ হইয়া জগৎ। কিন্তু জগ স্বধর্শে, সম্ব ত হইয়৷ আত্মা নহে। 
কার্ধ্য-ধন্ম জগতেরই স্বরূপ, জগতেই নিত্য বিছ্য- 

-স্বরূপ-চৈতন্য সম্বন্ধ মান। ইহা চৈতন্তের স্বরূপ নহে, চৈতন্যের 
লেশ বিবর্জিত, পূর্ণা 

দ্বৈত আনন্দ।  সঙ্কল্পিত,তাহার ইচ্ছা সম্ভৃত, তাহার সন্বন্ধ-প্রকাশ। 

যাহা তাহার স্বরূপ-স্ফুর্তি, তাহাতে সম্বন্ধ-(:০1- 
6০5) লেশ নাই, অন্তর্বহির্ভেদও নাই। কাজেই তিনি স্ব-সন্বন্ধ 

( 89167612170 ) ব! স্বপ্রতিবিশ্ব (2686061070-10060-861£ ) নহেন। 

সন্বন্ধ-ধর্দ তাহার প্রকাশ-ভাবে, তাহার স্বরূপে নহে। স্বরূপতঃ তিনি 

পুর্ণ নির্বিশেষ (20১50196619 01001706760018690 )1 স্বরূপতঃ ্ুর্তি 

তীহার (তৎসন্বন্বীয়) নহে। তিনিই স্কর্তি। এই স্কু্তিই আনন্দোপ- 
লন্ধি। তিনি এ উপলব্ধি হইতে তিন্ন নহেন, ইহার বর্তী, ভোক্তা বা 

*. “আক্মেবেদমগ্ আসীৎ পুরুষবিধঃ | সোহনুবীক্ষ্যনান্তদাত্বনোপগ্ঠৎ। সোহ- 
ঞক্ল্মীতাগ্রে ব্যাহরন্ততোহং নাসাভবৎ।”স্-বুহ্দারণাক ১181১ । 
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ল্ঞাতা নহেন। তিনিই ইহার স্বরূপ। * যাহা আনন্দোপলব্ধি তাহাই 
আনন্দ । কাজেই তিনিই আনন্দ। তিনি স্ুথী নেন, তিনিই সুখ । 
এই আনন্দোপলব্ধি, এই সুখই, তাহার নিত্যা*দ্বত সচ্চিদ্াননম্বরূপ। 
এখনই তিনি অদ্বৈত পরমাত্মা। চৈতন্ত-স্মপ্তির (উপলব্ধির) 
বহিঃ প্রকাশ কালে চৈতন্তে সম্বন্ধের প্রথমোদয়। তখনই তাহার 

দ্বৈতত্ব। ক্ষর্তির বহির্গতি ৮ 090906101) ) 
_ সম্বন্ধ চৈতচ্যের 4১ 

ইচ্ছা জাত। ইহা! চৈতন্তের স্বরূপ-ধর্্ম নহে, তাহার কার্ম্য-ধর্ম। 
তাহার স্বরূপ ধর্ম বহিঃন্ফর্তি স্বীয় আত্ম-সন্বন্ধযুক্ত ( ৪০১-761760 ) 
নহে, কাষ্য ধর্ম । এ 
কাধাধন্ন গ্রহণেই হইয়। পুরুষ (অহং)। অতএব অহস্তাৰ আত্ম- 
কর্তা পরমেশ্বর । পূর্ণ স্বরূপের সহিত তন্বতঃ এক হইলেও স্ফর্তিতে 

৮৪ ৩ (উপলন্ধিতে) ভিম্ন। অহঙ্কার আত্ম-সধীন্ধজ 
(5911:618690)। ইহাই চৈতন্তের বিশ্ব-ভাব 

€19190610-01)60-1658]1)। এখন তিনি জগচ্ছন্টি কর্ত। বলিয়। 

পরমেশ্বর । ইহাই তাহার বিষয়ি-ভাব (58)0৩01%5 ), তাহার 

পত্প্রকাশ। এ প্রকাশে চৈতন্ত-স্ফুর্তি পূর্ণ নহে । বহিঃপ্রকাশ গ্রহণে 

খণ্ডিত (79170650 ) হইয়া, এ শ্ফর্তে নীরস উপলব্ধি এবং সেই উপ- 
লন্ষি অস্তরাভিমুখী €০876109থ1 ) হইয়া আত্মজ্ঞান, আত্ম-সত্তা। 

কাজেই এ স্ফর্তি স্বূপ-আত্মার আপন ইচ্ছ। জাত। ইহা! যেন তধহার 
স্বরূপ বিশ্লিষ্ট সচ্চিদাংশের মাত্র প্রকাশ। এই প্রকাশেই তাহার,দ্বৈতত্ব। 

তবে এ প্রকাশ যখন তাহার ম্বাধীন ইচ্ছাজাত, সব বহিরুত্তেজন। বির- 

হিত, তখন এখনও তিনি স্বয়ং পুর্ণ আত্মস্থ। আমরা যখন আত্মস্থ 
থাকিয়। ইচ্ছাবলে শ্বীয় জ্ঞানও সভা রহিঃ প্রসারিত করিয়া কর্ম করিতে 
পাৰি, এক বিষয়ে চৈতন্ত সংযোগ করিয়! বিষয়াস্তরের অর্দ-চৈতন্ত লাভ 

০7000591080 05 17981. $ 112- 1147 পঞ্দণী ১১।২৩। এ 
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করিতে পারি, তখন পুর্ণ আত্মার এক্প কর্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব, অসম্ভব হইকে 
কেন? তাহারই ইচ্ছায় সেই স্বপ্রতিষ্ঠ পূর্ণানন্দ-শ্বরূপ, জগন্লিয়মন জন্য 
পরমেশ্বর। পরমেশ্বর পরমাতআ্ৰা হইতে কাধ্যতঃ ভিন্ন হইলেও, তত্বতঃ 

এ উভয়ই এক। যিনি পরমাস্মা, তিনিই পরমেশ্বর । 

একই চৈতন্ নির্বিশেষ স্বরূপস্যুর্তিতে আনন্দোপলব্ধি ও সবিশেষ 
অন্তমখী (বিষয়ী) বহিস্ফত্ভিতে ( বিষয়োপলব্ধিতে ) [ অর্থাৎ বিষয়োপ- 
টিচার লব্ধির বিষযীদ ভাবে] অহমুপলন্ধি বলিয়!,আনন্দও 

আনন্দ ও ত্ব। এ অহংজ্ঞান,_ এই উভয়ের একভাবের স্ফুর্তিতে 

সকলই এক চৈত অন্যভাবের খর্ধতা। এই কারণেই আনন্দ-স্ফৃর্তির 

টিনটিন আধিক্যকালে অহংজ্ঞানের খর্ধতা এবং অহন্তা- 

বেরণ আধিক্যে আনন্দ-স্ফর্তির খর্ধতা। আনন্দই টৈতন্তের স্বরূপ। 
অহস্তাবে চৈতন্য বিষয়ী। এ উভয়ই এক। কাজেই যাহা আনন্দ 

তাহাই সৎ। উপলব্ধির ভেদ জন্য উহাদ্দিগের ভিন্নত্ব। সত্তা কোন 

পদার্থ নহে। ইহ] তব্বতঃ উপলব্ধির ভাবমাত্র। উপলব্ধির খর্বতায়ই 

ইহার বিষয়ত্ব। 
এখন দেখিব জড়তার সহিত প্রকাশ-চৈতন্তের সম্বন্ধ কিরূপ: 

জড়তা কি প্রকাশের নিত্য-স্বরূপ না অনিত্যগুণ ? বাহার সহিত যাহা 

রি নীরা স্বরূপ-সন্বন্ধ, তাহা তাহার নিত্য-স্বভাব। দধিত্ব 

কাশের অস্বাভাবিক দধির স্বরূপ। হছ্ৃপ্ধ যখন দধিরূপ কাধ্যত্ব লাভ 

ওপঃঅবগ্তন্তাবীপরি করে, তখন ইহার পক্ষে দধিত্ব ( দধির স্বাভাবিক 

নিব ধর্ম ) গ্রহণ অবশ্থম্তাবী। দধিত্ব তখন ইহার 

স্বাভাবিক পরিণাম। কাজেই যাহাতে যাহা খন পরিণত, তাহাই 
তখন তাহার অভিন্ন স্বরূপ । কিন্তু দধির যে শীতোষ্ স্পর্শ তাহা৷ তাহার 

অনিত্য গুণমাত্র। কাজেই ব্যবহার-কর্তীর ইচ্ছ। মতে সে গুণ পরিবর্তন 

'ঞরজীল।' দধিকে শীতল কি উষ্ণ করা, মানবের ইচ্ছাধীন। এখন আমর? 
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দেখিব যে, প্রকাশ-চৈতন্যের এই যে জড় প্রবণতা, ইহ! কি তাহার 
কাধ্যত্বের স্বরূপ না কাধ্যধর্মের অস্বাভাবিক গুণ। ইহা! গ্রহণাগ্রহণ 
সম্বন্ধে প্রকাশ-চৈতন্ শ্বয়ংই স্বাধীন কর্তা, না ইহা তাহার প্রকাশভাব-রূপ 
কার্ধ্যত্ব-লাভের অবশ্থ্তাবী পরিণাম । ইহা যদি চৈতন্যের কার্ধ্য-ধর্র 
পরিণাম হয়) তবে কার্য্য-ধর্ম গ্রহণ করিয়া, ইহার হস্ত হইতে তাহার 
মুক্তিলাভ অসম্ভব হয় বলিয়া, এমতে কার্য্য-ধর্মী পরমেশ্ত্ররও জীব বিশেষ 
হন এবং প্রকাশ-চৈতন্তের মুক্তিও অসম্ভব হয়।* কিন্তু জড় ও চৈত- 

ন্যের কাঁধ্য পর্যালোচন! করিয়। এতদ্বয়ের সম্বন্ধ-বিষয়ে আমরা এ পর্য্যস্ত 

যে কিছু পরিচয় পাইয়াছি তদৃষ্টে জড়তাকে 
৯৯ প্রকাশ-চৈতন্তের নিত্য পরিণাম ন| বলিয়া উহ্থার 

চৈতন্যের স্বরূপ অনিত্য গুণ বলাই অন্মান সঙ্গত। আত্মাই 
নি সর্ববিকারের মূল। যাহা! স্বরূপ-্ফৃর্তি, তাহাই 

আভিডি। আত্মস্কি, তাহাই আত্মা। বহিঃস্ফন্তি স্বরূপ- 

স্কপ্তির আশ্রিত। কাজেই ম্বরূপ-স্ফর্তি বিকৃত 

না হইলে, বহিংস্ফৃর্তির বিকার অসম্ভব। এই কারণে আনন্দ-স্ফর্তি 
বিশুদ্ধ থাকিলে, জ্ঞান ও ইচ্ছা যতই বিশিষ্টভাব গ্রহণ করুক, যতই জড় 

বিষয়ের জ্ঞাতা বা নিয়ন্তা হউক, জ্ঞানেচ্ছায় তপ্তাব গ্রহণের প্রবণতা 

জন্মা অসম্ভব। বিশিষ্ট ভাব গ্রহণে, জড়-বিষয়-সম্বন্ধ করণে& যখন 

চৈতন্যের আনন্দ জ্ঞান, তখনই তাহাতে তাহার আসক্তি (8701) 

11870), তপ্ভাব গ্রহণে, তদ্বিষয়-সন্বন্ধ-করণে, তাহার প্রবৃত্তি। এই 

* নশ্বর স্বয়ং জীব-ধন্মী হইলে তদ্িজ্ঞানে মুক্তি কদাচ সম্ভবপর হইত না। যিনি স্বয়ং 

বদ্ধ তিনি মুক্তি-দাতা কিরূপে হইবেন যে, তাহাকে জ।নিয়। বা! তাহার অনুগ্রহ পাইয়। 

জীব মুক্ত হইবে। কিন্ত পরিশিষ্ট দেখিবে যে তঙিজ্ঞানে মুক্তির বিষয় শ্রুতি পদে 

পদে উপদেশ করিয়।ছেন। শ্বেতাস্বতর ৩1৭,81১১)৫।১৩ ; ৬।১২,১৩। কঠ ৫1১২,১৩। 

সবিস্তর পরিশিষ্টে। 
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প্রবৃত্তিই জড়-প্রবণতা। ইহাই উদার চৈতন্তের সন্কোচক জড়শক্তি। 

কিন্ত চৈতন্ত যখন ন্বপ্রতিষ্ঠ, তাহার স্বরূপ প্ফুর্তি তখন স্বতঃই পুর্ণ 

বহিঃস্কপ্তি বলে উত্তেজ্য নহে। আনন্দ বাহিরে নাই, ইহা চৈতন্তের 

অন্তরে, অর্তরতম স্বপে। কাজেই ইহা বহির্বিষয়ের উত্তেজ্জা 

বা উৎপাগ্ভ নহে। চৈতন্ত যত নিঃসঙ্গ, ইহ! তত আত্মস্থ । কাজেই 

ইরা | ইহাতে তত স্বরূপক্কৃপ্তি। জড়তা বহিঃক্ষপ্তি, 
্ রূপ আনন্দ অস্তরস্থন্তি। কাজেই জড়তা আনন্দের 

কাহার পে বিরোধী । ইহ নীরস, আনন্দ সরস। অতএব 

পুজা জড়তা আনন্দের উত্তেজক নহে । পরে দেখি 

বিশুদ্ধ । স্বরূপ স্কু্তির দুর্বলতা জন্য আভাস চৈতন্তের 

৫ যখন বহি:স্ফৃপ্তিতে স্বরূপ-্ফুস্তিভ্রাস্তি, বহিঃ প্রকাশে 

আনন্দ জ্ঞান, তখনই সেই ভ্রাস্তিজন্ত চৈতন্যের জড়াশ্রিতত্ব। যাহা 

ত্রান্তিজন্ত তাহা! অধ্যাসজ গুণ ব্যতীত ম্বাভাবিক পরিণাম নহে। 

অতএব সিদ্ধান্ত- জড়তা চৈতন্ত-প্রকাশের স্বাভাবিক পরিণাম নহে। ইভা 

চৈতন্ত প্রকাশের অধ্যান্ত গুণ। বিশ্ব-চৈতন্য আপন স্বরূপেই পূর্ণ শান্ত। 

তাহার স্বরূপ-স্কন্তি বহিঃস্ফৃপ্তির উত্তেজা নহে। অনেক মানব যখন 

আত্মস্থ হইয়া উদাসীন ভাবে বহির্বিষয়ের সহিত জ্ঞানেচ্ছা সম্বন্ধ করিতে 

পারেন তখন পরমেশ্বর যে তদ্রুপ পারিবেন, তাহার অসস্তাবন! 

কোথায়? অতএব মায়ার ( জড়শক্তির ) আশ্রয়ে তিনি জগৎ প্রকাশ 

করিয়াও, প্রন্দ্রজালিকের স্তায় সে প্রকাশ-ধর্মে মুগ্ধ নহেন। পদ্ম-পত্রস্থ 

জলের স্ায় তিনি তাহার কার্ধ্য প্রকাশে পূর্ণ নিবিপ্র, জড়গুণাতীত*। 

৯ পকশ্থাধ্যক্ষ সর্বভৃতাধিবাসঃ সাক্ষীচেত। সাক্ষীচেত। কেবলে। নিগুশ্চ ৮ 

“্যশ্মান্ায়ী সঙ্গতে বিশ্বমেতৎ তশ্মিং ্ ান্তো মায়য়। সমিরদ্ধঃ ॥"-_শ্বেতাশ্বতর | 

নির্বিশেষা্বৈতবাদ সাংসারিকের দুর্ধ্বোধা, নিশ্্রয়েেজন, হিতকর কিন! তদ্বিষয়েও 

সন্দেহ, এই কীরণে সে বাদের আলোচন। পরিত্যক্ত হইল। 



চৈতন্যাভাসের জীবত্ব। ২৪৯ 

এখন আমর। আভাস-চৈতন্ত-তত্ব পর্যযালোচনা করিব এবং দেখিব ষে 

নিঃসঙ্গ চৈতন্তের জড়াশ্রিত জীব-ধর্ম কিরূপে সম্ভবে । আমরা দেখিয়াছি, 
পরমাত্মাই স্বীয় স্বাধীনেচ্ছায় বিষয়ীভাব গ্রহণে পর- 

(৮] চৈতন্তাভাসের নারির জীবত্ব। মেশ্বর। পরমাত্মা কেন্ত্র। কর্তৃপ্রকা (৪01১)9০৮- 

পরমার কেল্র। ৮10) তাহার বৃত্ত (বিস্ব)। বিশ্বভাবেই তিনি স্থষ্টি 
পরমেশ্বর বিশ্ব(বৃত্ত) 

কর্তা, জগন্নিয়ন্ত।, জগৎ-সাক্ষী | এই ভাব গ্রহণে 
তাহার যে বহিঃসন্বন্ধ-প্রকাশ (০5914761610) 00)9০010), সেই 

প্রকাশ জন্য বহিঃপদার্থ। এখনই তাহার ত্যষ্টি। স্যষ্টি বিদ্বের সংকল্প 
ঠ 

জন্য *। তাহার সংকল্প, প্রসারিত চৈতন্তাভাস 

পরমেশ্বর কের নানা নামরূপবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্নাকারাগ্রহণে বহির্বি- 
জীবজগৎ প্রতি- ও ূ 
বিশ্ব (বৃতত)। বিশ্ব যয়, জগৎ। বিশ্ব ও ততপ্রসারিত এই ব্রিষয়া- 

ও দি কারাভাস (প্রতিবিম্ব ),--এ উভয় তত্বতঃ এক 
ও অভিন্ন হইলেও, প্রকাশতঃ ভিন্ন। করুচক 

বলয়াদি স্বর্ণালঙ্কারের বিশিষ্ট অলঙ্কারত্বের উপর লক্ষ্য করিলে যেরূপ 

উহারা ভিন্ন, অথচ নির্বিশেষ স্বর্ণত্বের উপর লক্ষ্য করিলে অভিন্ন স্বর্ণ, 

'এই বিষয়াকারিত চৈতন্তাভাস নিচয়ের বিশিষ্ট নামরূপভেদাত্মক-বিষয়ত্বের 

উপর লক্ষ্য করিলে তদ্রপ ইহার! ভিন্ন, চৈতন্তত্বের উপর লক্ষ্য করিলে 

ইহার! অভিন্ন চৈতন্য । স্্যের সহিত কিরণের, পাবকের সহিত ব্রক্ষ,- 

লিঙ্গের, আতপের সহিত ছায়ার, যেরূপ সম্বন্ধ, এ বিষ্বের সহিত আভাসের 
তন্রপ সম্বন্ধ। বিশ্ব কেন্দ্র, আভাস তাহার বৃত্ত, তাহার সংকল্সিত 
বিষয়াকারাশিত প্রতিবিষ্ব (9869: 7619000)। আলোকাত্মক ন্থ্যা- 

কিরণ যেরূপ ত্প্রতিবিস্বিত ক্ষেত্রের আলোক-স্ফৃত্তি দেয় এই আভাস 

* আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ।”২৬হু। “যোনিশ্চ হি গীয়তে ।”২৭স।-_বেদান্ত ১৪ পাদ । 
1 নামরপাত্মক পরিচ্ছেদে গ্রহণ প্রবণত।র নাম বেদাস্তমতে মায়। | পরিশিষ্ট ।._ 



২৫০ আত্ম বিজ্ঞান। 

তদ্রপ তৎপ্রতিবিশ্বিত ক্ষেত্রের চৈতন্তম্ফুত্তি দেয়। আলোক যেরূপ: 
স্বরং স্বীয় ক্ষেত্রাকার-্ফুত্তি গ্রহণ করে, আভাস তন্দরপ স্বস্বং স্বীয় ক্ষেত্রা- 
কারে চৈতন্ত লাভ করে। ক্ষেত্র তাহার অবয়ব এবং সে ক্ষেত্রের, 

অবয়বী হয়? এই অবয়বধর্ম্নে অবয়বীধর্্ম ( আত্মধন্ম্ম) ভ্রান্তিজন্ত আভা - 
সের * জীব-ভাব (01028010165) . 

হু্্যস্থানীয়] বিষ্বের সংকল্প-বিকীরিত [ কিরণস্থানীয়] আভাস যখন 
বিশিষ্ট ক্ষেত্রাকারে প্রতিবিস্বিত হয়,তখন ম্বরূপ-্কুস্তির দৌর্বল্যে স্বভাবতঃ 

আনন্দজন্ত আভাসের তৃষ্ণা জন্মে। আভাস 

বিশ্বের বহিম্মুখী সংকল্প সম্তৃত বলিয়া,আভাসের উপ- 
লব্ধি (দৃষ্টি) বহিহ্ঘুখী (৪৭ )। এই কারণে অন্ত- 

দুষ্টিন দৌর্ববল্যে বহিদ্্টি অন্ুদরণে বহিঃপ্রকাশে আভাস আনন্দের অন্ু- 
সন্ধিৎসু হয় বলিয়৷ বহিঃপ্রকাশে তাহার আনন্দ সংস্কার (ভ্রান্তি) জন্মে। 

বাহিরে ও ক্ষেত্রাকারে সতেরই প্রকাশ এবং সৎ কদাচ আনন্দ বিবজ্জিত 

নহে । কাজেই বহিঃপ্রকাশেও তাহার আনন্দ-লাভ সুমস্তব । বহিরানন্দো- 
পলন্ধি প্রকাশ-ধন্ম বিশিষ্ট বলিয়া, ইহার অনুসরণ বলে আভাসের অপ- 

রিচ্ছিন্ন নির্বর্বিশেষ সতে পরিচ্ছিন্ন সবিশেষ ম্েত্রাকারত্ব আরোপের সংস্কাব 

(ভ্রান্ত প্রবণতা ) জন্মে। এইরূপে সেই বহিঃসভ্তার নির্বিশেষ চৈতগ্াং 

শের, উপর দৃষ্টির হাস হইরা, ইহার ক্ষেত্রাকারত্বের উপর দৃষ্টি বৃদ্ধি 

€1 

_দ্বাভসের (প্রতি 
বিশ্বের) লুড়ত্ব। 

» আভাস এব চ।- বেদান্ত ২৩৫০ । 

(৪৭) পরাঞ্চি খানি ব্তৃণৎ স্বয়স্তত্তম্ম(ৎ পরা পশ্তত্তি নাস্তরাতমন,।--কঠ ২।১।১ 

অন্তশ্নু্খী দৃষ্টি যে আমাদিগের পক্ষে কঠিন, চেষ্টা করিলে সকলেই তাহা অনুভব 

করিবেন । এই কাঠিন্য নিরাকরণজন্য , মানসিক মূর্তি আদি ধ্যানের প্রয়োজন 

এতদগ্যান বলে জ্ঞানের অন্তন্মুধী দৃষ্টিল।ভ হয়। দৃষ্টি যত অন্তম্মুখী হয় বহিরাসক্কির 

তত ভ্রম ও তবিব্য্ ষ্টি উদানীন্য, কর্তব্য ও তব জ্ঞ।নাদি তত বৃদ্ধ হয়। কর্দ" 

সুতুজানে আলোচ্য । 



অবয়বে আত্মভ্রাস্তি জন্য তদাশ্রিত চৈতন্যের জীবত্ব ২৫৯ 

হয়। ক্গেত্রাকারত্বে বস্তত্ব প্রত্যয় জন্মে। এবং সেই ক্ষেত্রাকার- 
প্রকাশ-সৌন্দর্যেই আভাসের আনন্দলাভ হয়। ক্রমে তাহাতেই সে 
মুগ্ধ হয়। এই রূপে ভ্রান্ত অভ্যাস বলে অবয়বধর্ম্ে আসক্তির 

প্রগাটতায়, সে অবয়বের পক্ষপাতী হয়, অবয়বে তাহার তৃষ্ণা জন্মে । 
ক্রমে অবয়ব-সৌন্দধ্যজ আননদ-্ফস্তি বিষয়-বিষয়ী-ভাব বিরহিত হইয়! 
তাহার নিকট নির্বিশেষত্ব লাভ করে। যাহা নির্বিশেষ আননস্ফ্তি 
তাহাই আত্ম! বলিয়া অবয়বে এখন তাহার আত্মজ্ঞান। ইহাই আত্মার 

ভ্রান্ত জীব-ভাব” । যে অবরব ঈশ্বরের উপলব্ধিতে তাঙ্র স্বীয় সন্কর- 

জন্ত অনিত্য-প্রকাঁশ মাত্র, সেই অবয়ব জীবের উপলব্ধিতে নিত্য-বস্ত ॥ 
ষাহ। ঈশ্বরের ইচ্ছা বা সম্ন্ন, তাহাই জীবের প্রবৃত্তি বা কল্পনা । ইচ্ছা 

বা সঙ্কল্প ঈশ্বরের আপন চৈতন্ত-প্রকাশ, প্রবৃত্তি বাঁ কল্পনা জীক্র জড় 

অন্তঃকরণ-প্রকাশ। কাজেই ঈশ্বর ইচ্ছার স্বাধীন কর্তী, জীব ইহার 

অস্তঃকরণাশ্রিত অধীন কর্তী। অতএব চৈতন্ত-প্রকাঁশ আত্মার সন্কলজন্য 

বলিয়া, জ্ঞান,আনন্দ ও ইচ্ছা জীবের মানসিক কল্পনা জন্য । এই রূপে এক 

আনন্দস্ুগ্তির জড়ত্বে জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা-_-এ তিন প্রকাশেরই জড়ত্ব 

এবং তং্ফলে বিশুদ্ধ চৈতন্তাভাসের জীবস্ব। শ্রুতি বলেন জড়ে আনন্দ 

জ্ঞানভ “ভাক্তুভাব জন্যই অনীশ আম্মার বদ্ধত্ব *। এখন দেখিলাম 

চৈতন্তের এই জীব-ভাবে বদ্ধত্ব (জীবত্ব) তাহার স্বীয় ভ্রান্ত কর্জন্ত। 

এ ভ্রান্তির কর্তা সে স্বয়ং, ঈশ্বর নহেন। কাজেই এই ভোগলিগ্সাজ কর্ম 
জন্য সে স্বয়ংই তাহার জীবত্বের কারণ বলিয়া তাহারই আপন অনাসক্ত 

কর্মমও তত্জ্ঞান বলে তাহার জীব ভাবের মুক্তি। এ “জীব্ভা্ আত্মার 

অস্বাভাবিক ভাব। 

স্বরূপাত্মা কেন্দ্র এবং আভাস তাহার  বৃত্ত-এরূপ বলায় স্বরূপাত্মার 

* অনীশশ্চাত্ব। বন্ধতে ভোক্তভ(বাৎ জ্ঞাত্বা দেবং নেবং (আত্মানন্দং) মুচাতে সর্ধ্বপাশৈঃ। 

-স্বেতাম্বতর ১৮ ন।জ্াংশ্রতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভা; ।--বেদাস্ত ২।৩।১৭। 



২৫২ আত্ম-বিজ্ঞান। 

সক্কীর্ণতা ও একদেশ আশ্রিতত্ব সম্বন্ধে যদি সন্দেহ হয়, তবে ততুত্তরে ইহা 

বক্তব্য যে কুর্য হুইতে সুর্ধ্-কিরণ যে অর্থে বহি- 
--আত্মর বাহির এ 
নাই। আভাসের ব্যাপ্ত, চৈতন্য হইতে চৈতন্তাভাস সে অর্থে বহির্বাপ্ত 

বহির্ব্যাপ্তি ধঙ্কল্লা নহে। আত্মা অনন্ত, বিভু। মহান্ বলিয়! তাহার 
নি নাম ব্রহ্ধ। কাজেই তীহার বাহির কোথায়,যে, 

তাহাকে ত্যাগ করিয়া, আভাস বহিব্যাপ্ত হইবে? অতএব তিনিই স্বয়ং 

কেন্দ্র এবং তীহাতেই তাহার আভাস-রূপ বৃত্ত । এ কেন্্র ও বুত্তভেদ 

€কেবল স্বরূপ সঙ্কল্পিত ও কল্পিত,-_চৈতন্ত-ম্ুস্তির (উপলব্ধির ) এই তিন 

রূপ ভেদ জন্য । [ চিস্তাবলে চৈতন্ত প্রসারণ, এক অথগ্ড চৈতন্যাকে 

নানা কল্পিত নামরূপে আকারিত ও খণ্ডিত করা, আমাদিগের অবিদিত 

নহে] স্বরূপ-্ফুপ্তিকালে যখন চৈতন্ত অন্ত কিছু দেখেন না, শুনেন 
না ও জানেন না, আনন্দোপলন্ধি স্বরূপেই পুর্ণ, তখনই তিনি পরমাস্মা* | 
যখন বহির্দর্শন, জ্ঞান, স্ষ্টি আদি জন্য তাহার সঙ্কল্প জন্মে, তখন তিনি 

পরমেশ্বর । এবং সেই স্থষ্টি সঙ্কল্পিত পৃথকত্ব চিহনরূপ নামরূপ বিশিষ্ট 

হইয়া সেই নামরূপে যখন তাহার ত্রান্ত-আত্ম-কল্পনা জন্মে, তখনই 

তিনি জীব। 

আবার যদি সন্দেহ হয় বে, সর্ধজীব এরূপ এক অথণ্ড চৈতন্ত- 

প্রকান্ধ হইলে, প্রত্যেক জীবের খণ্ড পৃথক পুরুষত্ব কিরূপে সম্ভবে ? 

_টৈতনা অধ. তবে তাহার উত্তর এই । এ পৃথক পুরুষত্ব জীনের 

হইলেও, পুরুষোপ- জড়-উপলব্ধির-জন্য | ইহা তন্বতঃ নহে। তশ্কৃতঃ 

লব্ষির জড়ত্বে জীবের চৈতন্ দেশকাল ও বস্তভেদের অতীত । খণ্ডত্ব বা 
০০ পৃথকত্ব তাহার ধর্ম নেহে। তিনি অনন্ত। তিন 

উপলব্ি-স্বরূুপ। এক অদ্বিতীয় পুরুষত্ব তীহার স্বীয় স্বাভাবিক আন্মো- 

পলব্ধি (861£-09080100370683) । ইহাই তাহার ছ্ৈতপ্রকাশ কালিক 
শলধার আা৮০ এয, ২ ০ 

যর ানযাৎপশ্ঠতি না নান্যচ্ছ পোতি নান্যস্থিজানাত স তৃষা ।”__চ্ছান্দোগ্য ৭২৪১ 



বুদ্ধির বহুত্বে জীবের বহ্ৃত্ব। ২৫৩ 

অহমুপলন্ধি [৫]। আনন্দ শ্ফৃর্তির জড়াশ্রিত দৌর্ধল্যে, অবয়বধর্থ্ে যখন 
চৈতন্তের আত্ম-ভ্রাস্তি জন্মে, তখন তাহার অহমুপলব্ধি জড়ত্ব লাভ করে: 

বলিয়া/শ্বীয সন্কীর্ণ জড়াবয়বে তাহার পূর্ণ স্বতন্্ পুরুষত্বোপলন্ধি জন্মে। ইহাই 
অখগ্ডাদ্বৈত মহান্ চৈতন্তাভাসের খণ্ড ক্ষুদ্র পৃথক পুরুষত্ব । 'তত্বতঃ চৈত- 
স্যের এরূপ খণ্ডত্ব অস্বাভাবিক হইলেও উপলব্ধির ভ্রাস্তিতে,জড়াধ্যাস গুণে, 
জীব চৈতন্তের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক । খণডত্ব বুদ্ধির ধর্্ম॥ কাজেই বুদ্ধির 
সহিত যখন চৈতন্তের একত্ব-জ্ঞান,বুদ্ধিতে যখন তাহার অহংজ্ঞান, তখন 

এ ধন্ম তাহার স্বাভাবিক +। জড় সংস্কারাঞ্মক কল্পনার যে এ ব্ধূপ 

আত্মজ্ঞান-সঙ্কোচন-সামর্থ্য আছে তাহা আমরা পরে দেখিব। উপলব্ধি 

স্বভাবতঃ স্বতন্ত্। এই কারণে উপলব্ধির দোষেই জীবের যাবতীয় 
অনিষ্ট *। 

1 “তদগুণসারত্ব।ত্ত, তদ্ব্যপদেশ প্রাজ্ঞবৎ।'-_ বেদান্ত ২৩।২৯। 

« “উপলন্ধিবদনিয়মঃ 1৮--বেদাস্ত ২1৩।৩৭। 

বেদাস্তমতবিশেষে স্ষ্টি অনাদি । কাজেই জীব ও জগৎ একরপ অনাদি । স্বীয় কর্খু 

জন্যই জীবের জীবত্ব। বৃক্ষ এবং তত্বীজ এ ছুয়ের কোন্টী পূর্ধবে কোন্টা পরে এ 

বিচাত্জের নায় জীবের আদি স্ষ্টি বিচারও অসম্ভব। তবে বেদাস্তমতে ( চ্ছান্দেগ্য 

৬১1১) পবমীস্বীই যখন এক অনাদি নিত্য বস্তু এবং ভাভী হইতেই সমস্ত দ্বেতভাবের 

উৎপত্তি, জীবের পরমাত্মত্বলাভ, কৈবল্য মুক্তি, যখন আই্বত বৈদাস্তিকের শ্বীকান্ত্য এবং 

ধশ্ম যখন জীবের আপন কাব্য, ভখন পরমাস্মা হউভে জীবের উৎপত্তি অযৌক্তিক নহে । 

বিশেষতঃ জী-বর উৎপত্তি বুঝিবার জন্য কাধ্য কারণ অনুসন্ধান প্রবৃত্তি মানবকে সততই 

উ্বিগ্র করে। সেই উদ্বেগ চরিতার্থ তাজন্ত জীবের আদি উৎপত্তি বিষ এখানে কিঞ্চিৎ 

আলোচম! হইল । তবে এখানে যাহ! বলা হইল যুক্তিই ভতৎসমন্তের প্রধান ভিত্তি। 

কারণ এ বিষয়ে শর্ত ও সাক্গ1ৎ জ্ঞানের অভান। কিন্তু যুক্তি সম্যক জ্ঞান নহে। 

ইহা মানববুদ্ধি। প্রহ্থুত। কাজেই বুদ্ধির বিচিত্রতায় ইহারও বিচিত্রতা, বুদ্ধির দোষ গুণে 

ইহারও দৌব গু। অতএব অন্মদাদির স্তায় কুদ্র বৃদ্ধি ব্যক্তির এরূপ ছুরহ বিষয়ক যুক্তি 

যে নির্দোষ ব। সর্বব-হদগ্ন-গ্রাহী হইবে, তাহা আশাতীত। তবে এ অনুমান নির্দোজচ 



২৫৪ আত্ম-বিজ্ঞান। 

স্বরূপ-চৈতন্ত-্ফুত্তি পরিচ্ছেদ্র্মের অতীত বলিয়৷ অনস্ত। জড়-শক্তি 
-পরিচ্ছেন্ধন্দ্ের নামান্তর বলিয়া সাস্ত। জীব-চৈতন্যে অনস্ত ও সাস্ত এ 

উদ্ভয় ধর্ম বিদ্যমান। কাজেই উভয়ের স্কন্তিকালে 
্সিপসস্জ্ ধর্মঘ্ধয়ের বিরোধ জন্য জীবে চাঞ্চল্য । পূর্ণতায়ই 

স্থিরত্ব। বিরোধ কালে, পুর্ণতার অভাবে চাঞ্চল্য । 
“চৈতন্য যখন স্বরূপস্থ, তখনই পুর্ণ) এবং পুর্ণত্বলাভেই স্বরূপস্থ । কাজেই 

পুর্ণত্বই স্বরূপস্থত্ব, এবং স্বরূপস্থত্রই শান্তি *। 

যাহ! শাস্তি তাহাই সরণ স্থিরতা। ধর্মদ্বয়ের 

একটা যখন অন্যটাকে পরাভূত করিয়া স্বয্বং অপ্রতিহত ভাবে পূর্ণ, 

বিরোধ তখন অপগত এবং জীব তখন তাহার তাৎকালিক স্বরূপে শান্ত, 

স্থির & তখন বিজেতা৷ চৈতন্ত-ধর্ম হইলে, জীবের পরমাত্মন্ব এবং জড়- 

ধন্ম হইলে, জড় দ্রব্যত্ব। স্বরূপ বিশুদ্ধবই হউক 
-চৈতনোর বহিঃ আর জড়াশ্রিতই হউক, আত্মা বখন পুর্ণ স্বরূন্থ, 

স্কর্তির অভাবে জড় 
স্বরণ কষত্তির পূর্ণ জ্ঞান ও ইচ্ছা তথন ম্বতন্ব বহিঃপ্রকাশ ত্যাগে, 
তায় তাহারজড়ত্ব। স্বরূপ-স্ফুঠির সহিত এক । অতএব চৈতন্তের জড়; 

জড়ন্ব সৈতনোর আ- ন্বরূপতার (জড়াসক্তির) পূর্ক্ষুত্তিকালে,জীব-চৈতগ 
ত্যাস্তক অভাব 

- চাঞ্লা ও স্থিরত্ব 

জন্য নথে। বহিঃস্ফুপ্তি পরিত্যাগে, স্বীয় জড়ম্বরূপ ক্ষ, ভিতে 

গু পূর্ণ এ্রত্যাগত ( ৯৮101)028৮1) 11069065611), 

সেই স্ফুত্তিতে অভিন্ন ভাবে মিলিত। তাহাতেই তখন চৈতন্তের পূর্ণ 
আত্মজ্ঞান। এই রূপে বহিজ্ঞানের পূর্ণাভাবে জীবের পূর্ণ জড়ত্ব। ইহাহ 
চৈতন্তের অচেতনত্ব। মগ্ঘপানাধিক্যে জীবচৈতন্তের মন্ততার চরম 

অচেতনত্ব, ইহার দৃষ্টান্ত । মদ্যপানে দনঃশক্তির উত্তেজনায় মানসিক 
এরা পি 

হইলেও ইহার ভ্রমে আত্মার চৈতন্যত্ব অসিদ্ধ হইবে না। আত্মার চৈতন্তত্ব নিদ্বিউই এ 

পুম্তিকাগ্ণ একমাত্র উদ্দেগ্ত । জীব বিবয্নক বেদান্তমত পরিশিষ্টে ভ্রষ্টবা। 

“যোবৈ ভূন। তৎসখং নল্লে সথমন্তি ভূামব হুথম্ ।”--চ্ছান্দোগ্য ৬।২৩।১। 



জড়তা চৈতন্য ক্ষত্তির অভাবে নহে, অপ্রকাশে'। ২৫৫ 

আনন্দস্ফুত্তির ক্রমবৃদ্ধিতে জ্ঞানেচ্ছার স্বতন্ত্র বহিঃস্ফ্তির ক্রমখর্কতা । 
কাজেই মদ্যপারীর ক্রম অচেতনত্ব। পানের আরও আধিক্যে আনন্দের 
জড় মানসিক স্ফূর্তির পূর্ণতায় মত্তব্যক্তির মানসিক স্বরূপ্ফণর্তি পূর্ণ 
বলিয়া বহিরুপলব্ধি লুপ্ত। কাজেই তখন তাহার নির্কিশেষ জড়ত্ব। 
অতএব জড়ত্ব চৈতন্তের আত্যস্তিক অভাবজন্ত নহে। আনন্দস্ফৃর্তির 
পূর্ণতায় চৈতন্তের বহিঃস্ফুর্তির বিলোপজন্ত । চৈতন্তের বহিঃপ্রকাশ 
জন্তই অন্তের উপলব্ধিতে ইহার চেতনত্ব এবং বহিঃপ্রকাশের অভাবে 

চৈতন্তের অচেতনত্ব। আমার জ্ঞানেচ্ছার আপন স্বরূপাত্তিরিক্ত ,স্বতন্ন 
বহিঃপ্রকাশ আছে বলিয়াই অন্তের উপলব্ধিতে আমি সচেতন। যাহার 

জ্ঞানেচ্ছা সর্ব বহির্বাপার বিরহিত, স্বরূপক্ষ্তির সহিত নিলিত, সে 
চৈতন্য পরমাত্মাই হউন আর জড়াত্মাই হউন, উভয়তঃই, অন্তের নিকট 
অচেতন। আনন্দত্ব লাভাপেক্ষা আনন্দাস্বাদনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ঈশ্বর- 

তক্ত বিশেষের যে মত, স্বরপক্ফ%9তভির পূর্ণতায় চৈতন্তাভাব আশঙ্কাই, 
সে মতের প্রবর্তক। হৃর্য্যাদি জ্যোতিষ যদি পুর্ণ সচেতনও হইত, তবুও 

তাহাদিগের চৈতন্তের বহিঃপ্রকাশাভাবজন্ত, অন্তের উপলব্ধিতে তাহারা 

অচেতনই থাকিত । 

বিশুদ্ধ স্বরূপাত্মা জড়লেশ বিবর্জিত বলিয়া তাহার জ্ঞানেচ্ছায় উদা- 

নীন্ত পূর্ণ। এই কারণে স্বরূপস্থ হইয়াও জ্ঞানেচ্ছার বহিঃপ্রকাশ বিষয়েঞ্তিনি 
পূর্ণ স্বাধীন । কিন্ত জড়ন্বরূপতা লাভে জৈব জ্ঞান 

লিলি আনন্দ ও ইচ্ছা সকলই পূর্ণ জড়াশ্রিত বলিয়া 
পূর্ণ সকর্তির স্থায়িত্ব। প্রবৃতান্তর বিরহিত। জীবের যে বিষয়ে অহং 

জ্ঞান সেই বিষয়শক্তিঙাত জড় প্রবৃত্তির অধীনতায় 
তাহার স্বীয় উদাসীন স্বাধীনতার লোপ। কাজেই এরূপ আত্মস্রর্তির পুর্ণ 

তায় বহিঃক্ষৃপ্তির পুর্ণাভাব এবং জড়ত৷ স্থাপনা-গুণে (06718) পরি- 

বর্তনবিরোৌধী বলিয়া, জড়ম্বন্বপতার পূর্ণতে চৈতন্তের বহিঃপ্রকাশাভাব্ে 



২৫৬ আত্ম-বিজ্ঞান। 

স্থায়িত্ব । এই কারণেই মৃত্তিকার স্থায়ী মৃত্তিকাত্ব। তখন তাহার পরি- 
বর্তন বহিঃশক্তির উত্তেজনায় । 

অচৈতন্ত তত্বতঃ কোন বস্ত্ব নহে। আত্মত্রাস্তিজন্ত জড়াশ্রিত 

চৈতন্তাভাসের অচেতনত্ব। লৌকিক অর্থে যাহা অচেতন, তত্বতঃ তাহ৷ 
ভ্রান্তি। ভ্রান্তি সততই জ্ঞানাশ্রিত। কাজেই 

--অচৈতন্য বস্ত নহে : রর 
চৈতন্যাশ্রিত অনিত্য অচেতন চৈতন্তাশ্রিত। জ্ঞান সত্ব : ভ্রান্তি তদাশ্রিত 

গুণ। কড়ত্বত্রাস্ত গুণ। কাজেই চৈতন্য সত্তা; অচৈতন্ত তদাশ্রিত 

এরি | গুণ। যাহা জড়প্রবণত। তত্বতঃ তাহাই ভ্রান্তি। 

জড় প্রবণতার আশ্রয়ে ওদাসীন্তের খর্মতায় জ্ঞান-স্ফুর্তির সংকীর্ণতা৷ জন্ত, 
যে সর্বজ্ঞত্বের অভাব তাহাই ভ্রান্তি । যে বিষয়ক জ্ঞানের অভাব সেই 
বিষয়, সম্বন্ধে ভ্রান্তি । এই ভ্রান্তির সর্ধবিষয়ক পূর্ণত্বে জীবের অচেতন 
জড়ত্ব। ্ 

চৈতন্তই জড়প্রবণতার আশ্রিত হইয়া! জ্ড়পদার্থ। এই কারণে 
জড়পদার্থে চৈতন্যের বহি:স্ফূর্তির অভাব থাকিলেও স্বরূপশ্যৃর্তির অভাব 

অসম্ভব । যাহা! বাহার স্বরূপস্ৃত্তি,তাহা তাহা হইতে 

র্ রর আত্ম. কদাচ বিচ্যুত হয় না। কাজেই জড় জগতে বহি. 
জ্ঞান-সত্তার পরিচয় অনৃষ্তঠ হইলেও স্বরূপ আনন্দ- 

সত্ার পরিচয় সর্বত্রই সপ্রকাশ। বিশুদ্ধানন্দের যাহা শাস্তি প্রেম, অদ্ধ 

জড়ানন্দ সত্তার যাহা কামরাগ দ্বেষ, পুর্ণ জ্ড়ানন্দসন্তার তাহাই সঙ্গা- 
সক্তি (900) ) আকর্ষণ (9806100) ও বিকর্ষণ (760919801) )। 

আত্মন্কৃষ্টি শ্বরূপাভিমুখী বলিয়। জড়ের স্বরূপন্ফুন্তি অন্তরাভিমুখী (09ণ- 

75691) এই কারণেই জড় পদার্থের মাধ্যাকর্ষণ (0600:9] £7%5185)। 

আমর! ইহাও দেখিলাম যে চৈতন্টের স্বতন্ত্র পুরুষভাবের জড়ত্বেই এক 
অদ্ভির্তীক্ন অথও চৈতন্তের বিচিত্ত খণ্ড জগন্তাব। জড় জগতের জড়াহং 

গ্চ্ষাশ | (95013110 65196610065 8202) ইচ্ছাত্মবাদীরও গ্বীকৃত। ইচ্ছাত্স- 



বিষয়ানন্দ, আসক্তি, তৃষ্ণা, অন্তঃকরণাশ্রয়। ২৫৭ 

বাদী উন্নত অহংকারের শরীর, দেশ, কাঁল ও কাঁরকধর্ম্মের অতীত সমষ্টি 

একাজআ্মোপলব্িত্বাদি স্বীকার করিয়া ($$ 242,249) প্রকারান্তরে জগতের 

চৈতন্াত্মকতা স্বীকারাভিমুখী হুইয়াছেন। 

আনন্দের যখন ব্ষিম়াকার-ধাঁরণ-প্রবণতা,, .চৈতন্তের তখন বিয়য়-সঙ্গ 

সুখ, বিষয়াসক্তি। সংস্কার এ প্রবণতার নামান্তর । চৈতন্তাশ্রিত সংস্কার ও 

ূ বহির্বিষয়শক্তি এক বলিয়া বহির্বিষয় তখন পর- 
[১*] অন্তঃকরণ। 
আননোর জড়তা। ম্পরা সম্বন্ধে চৈতন্যের আনন্দোত্তেজক। যে 
_বহির্ণিষয় আন- শক স্পর্শাদি বহির্ষিষয়ক সংস্কার আম্মার আননের 
পৃ রা সহিত মিলিত, তন্রূপ বহিঃশন্দম্পর্শাদি আমার 

বলিয়া সে বিষয়ে নিকট উপস্থিত হইলে,তাহার শক্তিস্ফুপ্তিতে আমার 

আপনজান।  আনন্দাশ্রিত শক্তির স্ফৃপ্তি জন্মে বলিয়া, দ্ধে বহি- 
ব্বিষয় আমার আনন্দের উত্তেজক, তাহাতে আমার সুখজ্ঞান। চৈত- 

হ্যাশ্রিত সংস্কারের সহিত আনন্দ একাত্মকভাবে মিলিত বলিয়া সংস্কা- 

রের স্ফৃন্তিতে তদাশ্রিত চৈতন্তের আনন্দস্ফুত্তি। এই কারণে আপন চৈত- 

নাশ্রিত আনন্দ-সংস্কারের অনুরূপ বহির্বিষয়েই জীবের আসক্তি, এবং 

দেই বিষয়-শক্তিরই জীব আকর্ষক। রাগাত্মক স্যৃপ্তিবলে চৈতন্তাশ্িত 

শক্তি, নৃতন বহির্জড়-শক্তির আকর্ষক বলিয়া, তদ্বলে জড়শক্তির পুষ্টি। 
এই কারণে বিষয়-ভোগ-বলে চৈতন্কাশ্রিত জড়-সংস্কার পরিপুষ্ট হৃইয়া, 

চৈতন্যে জড়তার আধিক্য জন্মায়। জড় বিষয়া- 
কার-ধারণ-প্রবণতার সহিত আনন্দের সম্বন্ধ 

জন্য চৈতন্তের বিষয়াসক্তি (রাগঘ্েষ)। আসক্কি-আত্মক সেই প্রবণতায় 
ইচ্ছা প্রবল হইয়া, বিষয়-তৃষ্ণ। (প্রবৃত্তি,কাম,বাসনা) 

শীব অনত:করণাশ্রিত এবং জ্ঞান "প্রবল হইয়া, প্রত্যয়। চৈতন্তাশ্রিত 
্ এই জড়সংস্কারাত্মক প্রবণতাসমষ্টির নাম অস্তঃ- 

করণ। এইরূপ বিষয়াকারিত সংস্কারাশ্রিত আসকি, প্রত্যয় ও প্রবৃদ্ধি 
১৭ ৪ 

আসক্তি,তৃষ্ণা, প্রত্যয় 



পম, 

২৫৮ আত্ম-বিজ্ঞান। 

আত্মক চৈতন্ত(ভাসমাত্রই জীবের চৈতন্ত-স্থানীয় বলিয়া, জীব অস্তঃ- 

করণাশ্রিত *। 

চৈতন্তাশ্রিত সং স্কৃত্তির নাম কল্পনা (6076১৯68১0৮101)-78 99) 1 

৫ ইহাই চিত্তবৃত্তি। জড়ভাবজন্ত চৈতন্তের এই বিশিষ্ট 
করনা জৈব টতল কল্পনা প্রবণতা। যাহা বিশুদ্ধ সঙ, জড়গ্রবণতা 

বলে বিশিষ্টাকারে আবদ্ধ হইয়া তাহাই জৈব 
কল্পনা । বিশুদ্ধ চৈতন্তের বহিঃপ্রকাশ ইচ্ছাজন্ত। জীব-চৈতন্ঠের 
বহিঃপ্রকাশ কল্পনাজন্য। কন্নাই জীবের চিত্তবৃত্তি বলিয়৷ জীব চিত্তা- 

শ্িত। জীবের চিত্ত যখন পূর্ণ-তামসিক-স্তন্ধতা- 
গে দোষে জন্য কল্পনা প্রকাশে অক্ষম, জীব তখন পূর্ণ অচে- 

বর হষুপ্তি, মো, * 
ড় বস্তত্ব।. তন। স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কারণে তমো- 

গুণ যখন সাময়িকভাবে জীবকে আচ্ছন্ন করে, জীব 

তখন স্ুযুপ্ত (০. £. $ 103) বা মুগ্ধ। এই তমোভাব স্থারী হইলে,জীবের 

প্রস্তরাদিবং অচেতন-পরিণতি । চিত্তের তমোভাব যত পরাভূত হয়,তাহার 

করনা-প্রকাশ-সাঘর্থ্য (চিত্ব-কম্পনে চৈতন্য সংযোগ-সামর্থা) তত বৃদ্ধি পায়, 

জীবের তত চৈতন্ত লাভ হয়। পশ্বাদির কল্পনা-শঞ্তি অস্দুট বলিয়া তাহা- 
দিগের চৈতন্য অস্ফুট (৩. £ $ 169, | রাজসিকাবস্থায় কল্পনায় চাঞ্চনোর 
আধিকৃযজ্ন্য তদাশ্রিত চৈতন্য চঞ্চল। সাত্বিকাবস্থায় কল্পনা স্থির বলয় 

তদবস্থায় কাল্পনিক চৈতন্ও স্থিরতাভক্য পরিস্ফুট । নিরুদ্ধাবস্থায় কল্পনা- 
শক্তি অভিভূত বলিয়া, চৈতন্-প্রকাশ অকল্পিত ৷ এই কারণে এ অবস্থায় 

মানবের তবজ্ঞান পরস্ফুট। জাগতিক-সমষ্টি-কল্পনা-শন্তির নাম জগ- 

চ্ক্তি। কল্পনার জড়ধর্মগুণে আপন কন্টনার'অতীত বিষয়হইতে দৃষ্টি বিঠা- 

ডিত হইয়া কল্লিত-বিষয়ে মাত্র অবরুদ্ধ হয় বলিয়া কল্পিত-বিষয়ই জীবের 

শফী ৭৮৪। পরেও পষ্টব্য 



 হ্বীয় কঙ্সনাতীত বিষয় জীবের অজ্ঞাত। ২৫৯ 

একমাত্র দৃষ্টির বিষয়। চিত্তে যে বিষয়ের কল্পনা না হয়, তাহার সেবিষ- 

য়ের জ্ঞানও হয় না। চিত্তাশ্রিতচৈতন্ত (জীব) যেবিষয় 
কল্পনার দোষে চৈত- 

সের সন্ভীভা। দেখে,তাহা তাহার চিত্তকল্লিতসত্ব।। কল্পনা-শক্তিতে 

তখন তাহার আত্ম-শক্তি জ্ঞান। কাজেই চিত্ত ও 

চৈতন্য তাহার নিকট অভিন্ন ও এক। যে কালপর্য্স্ত চিত্ত শক্তিতে 

তাহার নির্বিশেষ আসক্তি, আত্মক্ঞান, সে কাল পর্য্যস্ত তাহার চিত্ব- 
কল্পিত বিশ্বেই তাহার একমাত্র বিশ্বজ্ঞান। তদতিরিক্ত সুক্ষ বা কারণ- 
বিশ্ব থাকিলেও, সে বিশ্ব তাহার কল্পনার অতীত বলিয়া তাহার চৈতন্তেরও 

অতীত। এই কারণে অকাল্পনিক নির্কিশেষ স্বরূপ-চৈতন্য তখন”তাহার 

অবিদ্রিত। আজন্ম এক ব্যক্তিকে আবৃত স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া বহি- 

জাগতিক জ্ঞান হইতে বঞ্চিত বাঁখিলে, সে ব্যক্তির যেরূপ সেই, অব- 

রোধেই জগৎ্জ্ঞান জন্মে, বহির্জাগতিক জ্ঞানের অভাব হয়, চিত্তাশ্রিত 

বাক্কিব্রও তদ্রপ আপন চিত্ব-কল্পনার অতীত বিষয়ের জ্ঞানাভাব (৪৮)। 
মি 

(১৮) এই মও পাশ্চাত্য 1190110-80811সাহতচ অথবা স্পেন্লারের 61101901516), 

মতের সহিত ঠিক এক নহে । এ ই মতে জগত্জ্ঞান প্রত্যেক জীবে পৃণকৃ্ এবং দেই 

পৃথক জ্ঞানের মধ্যে সাধারণ একহের অঙ্গীকার নাই। কাজেই এ মতে সর্ব 

জীবের জখৎ-জ্ঞানের যে নকল এক অস্বীকার করা অসম্ভব, তাহার মীমাংসাজন্য 

অনেক যুক্তির অবতারণা করিতে হইয়াছে । কিন্ত আমাদিগের এ মতে সক্জীবের 

একরূপ জগদুপলন্ধি বিধাব, সে রূপ সন্দেহের অবকাশাভাব । এ মতে জীবের কল্পন। 

যে চিত্-শত্তি হইতে উদ্ধিত, দে শক্ত একই পঞ্চ-তন্মাত্র-গঠিত মহম্নমক শতি-সভূত । 

১তরাং দেই মহচ্ছঞ্ডতির একত্বে মর্জ'বের অন্তঃকরণ শভ্তর একত্ব ॥ মানব-চিত্ত 

ও বহিজ্জঞগৎ একই পঞ্চভৃত-গঠিত বলিয়। বহির্জগতিব-শ-ক্ত চিত্রের উত্তেজক । 

কাজেই জগৎ এক ও সব্নজীবের চিত্ত একই উপাদানে গঠিতজন্য সব্বজীবের 

কল্পনা-জাত জ্ঞানও এক | আবার ভিন্ন ব্যক্তির চিত্রগত উপাদান মূলতঃ এইরূপ 

এক হইলেও, ব্যক্তিশ্ণের কর্ম ও অভ্যানাদির পার্থক্যজন্ত মে উপ'দ'নগত সংস্কার ও. 

গুণের পার্থক্য বলিক্। তাহাপ্দগের জ্ঞানেরও জনেক পার্থক্য । টা 



২৬০. আত্ম বিজ্ঞান । 

এই কারণেই স্বপ্রকালে বহিরিক্রিয়াদির ক্রিয়াভাবে বহিঃস্থল জাগতিক- 
জ্ঞানের এবং চিত্ব-প্রকাশিত কল্পনার সহিত অসম্বদ্ধ. 

বিষয়ক স্থতির অভাবজন্য মানব স্বীয় চিত্ব- 

প্রকাশিত কর্সনার মাত্র জ্ঞান লাভ করে। তবে বহিরিজ্রিয়াদি নিক্রিয় 

বলিয়া ্বপ্রকালিক কল্পনা যে সততই চিত্ব-কল্সিত (1702817)010 )ও 

, 'মিথ্যা--তাহা! নহে। অনেক সময়ে এ কল্পনা চিত্তোত্তেজক বহিঃসুন্ষন 

জাগতিক প্রকৃত বিষয়-শক্তির উত্তেজনাজন্ত প্রকাশিত বলিয়া সত্য। 

উন্রজাঙ্গিক আলোকের (70181010010) একই বর্তিকা (18170) 

যেরূপ বৃক্ষ পর্বতাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াঙ্কিত পটের প্রতিবিশ্ব গ্রহণে, ভিন্ন 

ভিন্ন দৃষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়, একই চৈতন্য তব্রপ চিত্তের 

দিও ৬ রা নান! বিষয়-পটে প্রতিবিষ্বিত হইয়া, নানাবিষয়্ত 

ফলক । প্রাপ্ত হয় । যাহা এন্দ্রজালিক বণ্তিকা,ত|হাই শ্বরূপ- 

ূ চৈতন্য । যাহা পট-চিত্র তাহাই চিত্তবৃত্তি। প্ন্দর-- 

জীলিক বর্তি যেরূপ স্বয়ং চিত্র হইতে ভিন্ন, তাহার আলোকমাত্রই চিত্রের, 

সহিত মিলিত, এ চৈতন্ত-বর্তিও তদ্রপ চিত্ত হইতে ভিন্ন, তাহার আভাস 

মাত্রই চিত্তের সহিত মিলিত। তবে পট যেরূপ বর্তির আলোক 

হইতে ভিন্ন, চিত্ত তদ্রপ আভাস হইতে ভিন্ন নহে। ইহা আভাসের 

আশ্রিত শক্তি। আভাসের সহিত ইহার সত্তা মিলিত। আঞখোক- 

ংযোগের পুর্বে পটে যে রূপ বিষয়-চিত্র অস্কিত থাকে, বিষয়োপলব্ধির 

পুর্বে চিত্তে তদ্রপ বিষয়াকার বৃত্তি থাকে না। আভাদ-চৈতন্তের, 

যে বিষয়াকার-ধারণ-প্রবণতা৷ তাহাই চিত্ত । কাজেই পটের ন্তায় এ চিত্ত 

পট-অঙ্কনের পৃথক কোন আধার নাই। টৈতন্য-সত্তা শ্বয়ংই ইহার 

. আধার। বহির্বিষয়-শক্তির উত্তেজনায় চৈতন্ত শ্বয়ংই স্বীয় জড়্রবণতা- 

শ্রিত সত্ব ( ইচ্ছা-প্রবৃত্তি) বলে বিষয়াকার কল্পনায় পরিণত হয়। এবং 

লই কানায় সহিত বয় স্বীয় জ্ঞান-আনন্-চ্াস্ফুস্তি বলে মিলিত 

স্বপ্ী সত্য ও মিথ্যা ৷ 



হুইয়া তছ্িষয়ক কাল্পনিক জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছাত্ব লাভ করে। দেই, 
কল্পনাশক্তি-রূপ অন্তঃকরণে জীব-চৈতন্তের আত্মজ্ঞান। কাজেই তদাত্মক 
্ষুর্ভি তাহার জ্ঞানাননদেচ্ছার একমাত্র ক্ফ্র্তি। তাহাই তাহ/র জ্ঞানা- 
'নন্দের একমাত্র উত্তেজক । 

জড়শক্তি জীবের জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা__এ তিনেরই ্কুর্তিদাতা 
বলিয়া, জড়শক্তিই জীব-চৈতন্তের প্রাণ । যাহা জড়-্ফ্তি তাহাই প্রাণ। 

প্রাণের আশ্রিত বলিয়! প্রাণশাক্তর পরিবর্তনে, 

সজ জীব-চচতন্তের পরিবর্তন জীবের জন্ম, মৃত্যু, অপ- 

ক্ষয়াদি ভাববিকার। যাহা বিশুদ্ধাক্মার ভাব- 

বিশেষে অবস্থানাদি সঙ্কল্প, তাহাই জড়ত্ব প্রাপ্তে জীবের প্রাণ । বিশুদ্ধ 
আত্মার বিশিষ্ট ভাকগ্রহণ-পরিবর্তন তাহার স্বীয় সজ্ঞান ইচ্ছাজন্ত, জীবা- 
সবার প্রাণ-গ্রহণ-পরিবর্তন তাহার পুর্বকর্মজাত অজ্ঞান-শক্তিজন্ত । 
বহিঃপ্রকাশ-বিষয়ে বিশুদ্ধাত্মা! পূর্ণ স্বাধীন, জীব তদ্বিষয়ে তাহার প্রাণ- 

শক্তির অধীন । সবিশেষ পরে প্রাণাস্তঃকরণ বিষয়ক ফুট্রনোটে । 

আমরা দেখিয়াছি যে,চৈতন্ত এক হইলেও চিত্ত বু বলিয়!,জীবের বহুত্ব। 

এই বহুত্বজন্তই জীবের আত্মপর ভেদ জ্ঞান। চিন্তশক্তির হ্রাস বুদ্ধি অপক্ষয়াদি 

পরিবর্তনে চৈতন্তের ভাব-পরিবর্তন। এই বহৃত্ব 
ও ভাব-পরিবর্তনজন্তই দেশকালের উপলব্ধি । 

পদার্ঘদ্বধয়ের অবস্থানের পার্থক্যজন্ত দেশ (91১09) 

এবং তাহাদিগের ভাব-পরিবর্তন ( ৪৪006) জন্য ভূত, ভবিষ্যৎ, 
বর্তমানাত্সমক কাল (61779)! কাজেই দেশকাল চেতন্তের কার্য্য-ধর্মম 

(০. £ 847). তাহার সংকল্প-জন্য কীরক-ধর্্ম, বিষয়োপলন্ধির 
অধিকরণ-ভাব। সর্ব সংঙ্কল্প-বিরহিত বিশুদ্ধ সৎ যেরূপ নির্বিশেষ, 

আত্মা, সে আত্মার স্বরূপোপলন্ধি যেরূপ শাস্তি, সংকল্প প্রসারিত সৎ 

তন্্রপ সংকল্লানুযায়ী দেশকাল ও জগৎ, বিশুদ্ধ সংকল্প বিশুদ্ধ চিদাত্মক 

[১২] দেখকানাদি জ- 



২৬২... আত্ম-বিজ্ঞান। 
বলিয়া বিশুদ্ধ সংকল্পিত দেশকাল ও জগৎ প্রকাশ টু বিশু; 
চিদ্াত্বক। জীব-চিন্তগত (বুদ্ধাদিগত) জড়-ধর্ের আশ্রয়ে দেশকাল ও" 

জগতের জড়ত্ব, জড় স্থুলগুক্ষত্ব এবং চৈতন্যাতিরিক্ত স্বতন্ত্র জড়-দ্রব্যত্ব।" 
এই কারণে জ্ড়াশ্রিত জীবের নিকটই ইহাদিগের এ জড়ত্বাদি, এবং 
জীবের চিত্তগত জড়ত্বের স্থুলসুক্ষত্বে ইহাদিগেরও স্থুলসুক্ষত্বই [ফুট-নোট 
(৫)]। ইহারা চৈতন্তের প্রকাশ-ধন্ম এবং ইহাদিগের চৈতন্তাতিরিক্ত 

পৃথক্ তাত্বিক অস্তিত্ব নাই বলিয়াই, যাহা বিভু-সংকল্পিত এই বিশাল 
বহির্জগৎ (00)401099৯10)) তাহাই মানবচিভত-ক।ল্ত ক্ষুদ্র জগত (79)070-. 

০9310)৭ সর্ব জীবেরই সাক্ষাৎ জ্ঞেয় জগৎ তাহাদিগের স্বন্ব চিত্তে, চিত্ত 

প্রকাশিত চৈতন্তে । দেশকাল ও জগৎ চৈতন্তের স্বরূপ-ধর্ম্ম নহে, তাহার 

ংকল্পিত কার্্য-ধর্ম বলিয়া,মানব কখন কল্পনা বলে স্বীয় অন্তরে দেশকাল 

ও জগহুৎপাদন করিয়া তদ্দর্শন করিতে, কখন আবার সে কল্পনা ত্যাগে 

নির্বি্ষয় শাস্তিমাত্র উপলব্ধি করিতে সঞ্চম। জীবচৈতন্ত যখন 

স্বরূপস্থ (নির্বিকল্প সমাধিস্থ বা মহাভাবস্থ ). তখন কার্ধ্য-ধন্মাকসক জগৎ 

বা দেশকাল কিছুই সে চৈতন্তের নিকট সপ্রকাশ নহে। বাহা উন্নত 

চৈতন্তের সবিকল্প নির্বিকল্প সমাধি ভেদ, তাহাই জড় চৈতন্তের জাগ্রৎ 

স্ুযু্তি ভেদ । বিশুদ্ধ চৈতন্য নির্ব্বিকল্পাবস্থায় চৈতন্ত-ন্বরূপ, পুর্ণীনন্ন ) 
জড়-চৈতনত ন্থবুপ্তিকালে অচেতন । বিশুদ্ধ চৈতন্য সবিকল্পে ত্রিকালজ্ঞ, 

পুর্ণ বিষয়ন্ত, জড় চৈতন্য জাগ্রতে স্বীয় চি-কপ্পিত বিষয়জ্ঞ বলিয়। এক- 
দেশজ্ঞ, এক কাঁলজ্ঞ ।-এখন দেখিলে নির্বিশেষ স্বর্ূপ-চৈতন্তে দেশ, কাল, 

জগতের আশ্রয় অসস্তব | যাহা নির্বিশেষ অদ্বৈতানন্দ তাহাতে কার্যাধর্খ্ব 

কোথায় যে,দেশকাল বা জগতের অস্তিত্ব থাকিবে ? অতএব দেশকালাদি 

তত্বতঃ কোন বস্ক নহে,তথাচ মিথ্যা ও নহে । ইহারা আত্মাশ্রিত বুদ্ধি ধর্্ম। 

অদ্বৈতানন-স্বুপ্ির সহিত বিশুদ্ধ অহংস্ফুর্তির যে নন্ন্ধ, নুখস্ফর্তির' 
দহিত স্বার্থস্কুত্তির সেই সথন্ধ । অহংস্ফুণ্তিতে যেরূপ আনন্দৌপলন্ধি অপেক্ষা: 



বিষয়িত্বোপলন্ধির আধিক্য, স্বার্থ-শ্ফুর্তিতে তন্রপ স্থখোপলন্ধির অপেক্ষা! 

জড়বিষয়িত্বোপলন্ধির আধিক্য । এই কারণে ভোগাসক্ত (সুখকামী ) 
ব্যক্তি যে রূপ বিষয়-স্থখের (আমোদের) জন্ত ব্যস্ত, 

উস রি স্বার্থপর বাক্তি তদ্রুপ বিষয়লাভ বলে স্বীয় বিষয়িত্ব- 
স্কত'র পরিবর্ধক।  স্ফু্তির বৃদ্ধিজন্য সচেষ্ট । যাহা আত্মার্থ তাহাই স্বার্থ 
পু বলিয়া, স্বার্থপরতার দৃষ্টি নিজের উপর। কাজেই 

তদাজ্মক কর্্মবলে বহিঃশক্তি আকুষ্ট হইর়1) অহংকারকে আশ্রয় করতঃ 

ক্রমে অহংকারের জড়তা বৃদ্ধি করে । এই কারণে এরূপ কর্মবলে মানবের 

আত্মপর ভেদ-জ্ঞান পরিবদ্ধিত হয়, সহানুভূতির হাস হয়, রঁচি সন্ধীর্ণ হয়, 
কলহ, বৈবাঁদ,অশান্তির অধিক্য জন্মে। স্বার্থপরতাই আত্মার থগ্ুত্ব-সাধক, 

সর্বপ্রকার পাঁপ, তাপ, শোক, ছুঃখের উৎপাদক । প্রেমাত্মক সহান্ুুভৃতি- 

জন্য নানবগণের পরস্পরের সম্বন্ধ সরস । তদভাঁবে সে সন্বন্ধ নীরস।* যাহা 

নীরপ-স্বার্থজন্ত তাহার পরিণাম কর্কশতা। কাজেই আনন্দ-প্রকাশের 

থর্ঘতা হেতু স্বার্থপরতায় কর্কশতা ও নিছুরতার আধিক্য । এই কারণে 
ইহা হিংসাছ্যোস্মক পাপ-প্রবৃত্তির পরিবর্দক। এই রূপে আনন্দস্ফুির 
খর্ব-কারক ও জড়ধর্ম্মের পরিবর্দক বলির! স্বার্থ-পরাজ্মক কর্ম জীবের 

সর্বপ্রধান বন্ধনের কারণ। ইহার ক্রমবৃদ্ধিতে স্বৈস্বভাবের কর্কশতা, 

নৃশংসতা, ক্রুরতার ক্রমবৃদ্ধি হইয়! জীব হিংসাম্মক নানা ভীষণ পাপের 
অভিনেতা হয় । এব্ধপ জীব সততই নারকী। তাহার পরিণামর্শহংসা- 

আক জড়তা । 

বিশুদ্ধ উদার চৈতন্তই আত্ম! বলিয়া মানব স্বয়ং ষই স্বার্থপর, নীচা- 

সন্ত হউক না কেন, নিঃস্বার্থ উদারচেতা ব্যক্তির 
উপর তাঙ্থার শ্রদ্ধা স্বাভাবিক । স্থার্থ-ম্বভাঁব পরি- 

বদ্ধন যেরূপ জীবের পতনের কারণ, নিংস্বার্থতার 

বৃদ্ধি তদ্রপ তাহার উদ্ধারের হেতু । নিঃস্বার্থতাই প্রকৃত উদারতা || 

_নিঃম্'এত। আত্ম 

বিশুদ্ধিকারক। 
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ই বি? স্বাভাবিক ধর্্ম। দি দিনা রন তত্বজ্ঞান, 
কর্তব্য-পরায়ণতাদি সর্ধ্ব মঙ্গলের বৃদ্ধি হয়। “ইহাই আমার কর্তব্য*-_-এই 

জ্ঞানে, উদ্দেশ্তান্তর বিরহিত হইয়া, অতর্কিত ও 

অনাসক্ত ভাবে, উৎসাহ সহকারে, কন্াভ্যাসের 

নাম “কর্তব্য-পরায়ণতা; ৷ ফল-কামনা! ও স্বার্থপরার্থ- 

ভেদ-দৃষ্টির অভাবে, এ জ্ঞানে ওঁদাসীন্তের আধিক্য । এবং অহং-অভিমুখী 
দৃষ্টির অভাবে, ইহার স্ফুত্তি সরল। এই সরল, উদার স্ৃত্তিই জ্ঞানেচ্ছার 
স্বাভাবিক বহি:স্ফ,ি ৷ কাজেই এপ স্ফৃর্তির বৃদ্ধি বলে, জ্ঞানেচ্ছার জড়- 

বন্ধভাববিদূর্রিত হইয়া, জ্ঞানেচ্ছা ক্রমে স্বীর স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা লাভ 
করে। ভোগাসক্তিজ স্বার্থপরাত্মক কর্মের দৃষ্টি আত্মাভিমুখে বক্র বলিয়া, 

এরূপ কন্মীভাস বলে,জ্ঞানেচ্ছ! সন্কীর্ণত। ও বক্র-প্রবণতা লাভ করে। ইহাই 

জ্ঞানেচ্ছার জড়তা ও কুটিলতা । ইহা জ্ঞানেচ্ছার অস্বভ1বক জড়ধর্মন বলিয়া 

অমঙ্গলমর ও মিথ্যা । উদাসীন উদর ৯৪ জ্ঞানেচ্ছ।র স্বাভাবিক ধর্ম 
বলিয়া তত্বতঃ তাহাই সত্য । স্বার্থলাভোিষ্ট কম্মবলে মানব বহিজ্জাগতিক 

পদার্থের সহিত যেরূপ সন্বন্ব-স্থাপন করে, বহিজ্জগৎ হুইতে সে তদন্ুরূগ 

জড়শক্তি আকর্ষণ করিয়া, শ্বীর চৈতন্তের জড়তা বৃদ্ধি করে। কর্তব্য- 

জ্ঞানজ কর্ম স্বার্থোদেম্ত ও ফলকামনা বিরহিত বলিয়া, সে কন্ম বহিঃ- 

শক্তির আকর্ষক নহে। অথচ স্বার্থ-ুষ্টি-বিরহিত বলিয়া! কর্তবা-কর্ম্ম-জন্ত 
ভ্ঞানেচ্ার স্মৃত্তি সরল ও স্বাভাবিক । কাজেই এবপ কন্মাভ্যাসে চৈত- 

স্তের পূর্বাভ্যস্ত অস্বাভাবিক অসরলত। 'ও জড়-প্রবণতার হ্রাস হয়। 

চৈতন্তের এই স্বার্থপরাত্মক জড়-গ্রবণতাজনাই হিংসা, দ্বেষ, শোক, 

তাপাদি সমস্ত পাপভাব বলিরা কর্তবা-কন্মাভ্যাস বলে, এ সকলের 

হস্তহইতে মুক্তি । কর্তব্যাভ্যাস মানবের প্রকৃত হিতকর। তত্বতঃ ইহাই 

সত্য-ধর্্ম ৷ 

ভোগাসক্তিবিরহিত বলির, কর্তব্য-পরায়ণতা আনন-স্ফুর্ডি-বিরহিত 

কর্ব্য-পরায়ণত। 
আত্মেননতর স্বধক | 



কর্তব্য-পরায়ণতায় প্রগাট আনন্দ। ২৬৫ 

নহে । জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছ।--এ তিনই যখন এক,তখন এ তিনের একের 
শ্ৃর্তিতে অন্যের স্ফৃর্তি অবশ্তম্ভাবী। কাজেই কর্তব্য- 

“কর্তব্য পরায়ণতায় . 
ভার কর্মেও আনন্দ বিষ্ভমান। তবে ইহার আনন্দ কর্মের 

ফল লাভে নহে, কর্ম-সম্পাদক-জ্রিয়া-ব্যাপারে | 

কাজেই ক্রিয়া-ব্যাপারেই ইহার স্থার্থদৃষ্টি বলিয়া, কর্তব্যাভ্যাস-বলে 
কর্মের দক্ষতালাভ হয় এবং আনন্দ-স্ৃপ্তি অস্বাভাবিক বহির্বিষয়াসক্তিত্ব 
পরিত্যাগে, আত্মাসক্তিত্বের অভিমুখী হয়। বাহা আধ্মাসক্তি, তাহাই 

আত্মরতি ৷ তাহার বৃদ্ধিতে জীবের জ্ঞান,আনন্দ ও ইচ্ছা-_তিনেরই জড়- 

তার ক্ষয় হয়, তিনই স্ব স্ব স্বাভাবিক স্ফৃপ্তি লাভ করে; এবং জীন ্রাস্ত 

সংস্কার-ধর্ম্ের হস্ত হইতে ক্রমমুক্ত হয়। 
যদি বল কন্মাসক্তি ভোগাসঞ্তির ম্যায় চিত্তীকর্ষক ব1 প্রগাঢ় নহে, 

তবে সে কথা অতাত্বিক। আমর। দেখিয়াছি আনন্দ বিষয়ে 'নহে, 

আত্মায়। ভ্রান্ত অভ্যাসবলে বিষয়ে আনন্দ চাই 
বলিয়াই, সংস্কার-ধন্মে বিষয়ানন্দ লাভ করি। 

কাজেই অভ্যাস-বলে, কর্তব্য-জ্ঞান ও কর্মে 

খন আনন্দ-দৃষ্টি পড়ে,তখন তাহাতেই আনন্দ-স্যৃত্তি লাভ হয়। উপলব্ধির 

জড়াধিক্যকালে, এরপ সৃঙ্মম আনন্দ-স্ফৃর্তি উপলব্ধির অবোগ্য হইলেও, 

প্রেম ও কর্তব্যপরায়ণতার অভ্যাসাধিক্যে, উপলব্ধিগত জড়তা ক্রমে 

অপগত হয় এবং সুক্ম আনন্দোপলব্ধি ক্রমে পরিশ্ফুট ও সবল হয় ।'তখন 
দেখ! যাঁয় যে, তৃষ্ণাত্মক জড়বিষরানন্দের সহিত এ আনন্দের তুলনা অস- 

স্তব। স্বাভাবিক বলিয়া এ আনন'-্ৃর্তি অতি প্রবল ও প্রগাঢ় । কাজেই 
মানব যখন এ প্রগাঢ় বিশুদ্ধানন্দের আস্বাদ পান তখন কর্তবাসাধনজন্ত 

স্বীয় শরীর ত্যাগও তাহার পক্ষে নগণ্য হয়। কর্তব্যপরায়ণতায় 

কর্তব্য-জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং কর্তব্য-জ্ঞানাভ্যাসে জ্ঞান নির্মল হয় ও তত্বজ্ঞানের 
উত্তেজনা হয় বলিয়া, কর্তব্য-পরাফ়ণতাঁবলে মানব তত্জ্ঞান লাভ করেন। 

-কল্মাসাক্ত 

প্রগাঢ় । 
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এই কারণে তাহার পক্ষে অনাত্মক নশ্বর স্থল শরীর বা তদাত্মক স্বার্থ- 
ত্যাগ এখন সহজসাধ্য । কাজেই শারীরিক স্থার্থাদি এখন তাহার কর্তব্য- 
সাধনের বিক্নকর নহে। 

যাহা কর়্ব্যজ্ঞান তাহাই হিতাহিত-্ঞান বলিয়া, কর্তব্যপরায়ণতা 
প্রকৃত ন্বার্থেরও বিরোধী নহে। আমর! এখনও জড়াশ্রিত। কাঁজেই 
ক্রমোন্নতির নিয়দানুসরণই জড়তার হস্তহইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপাস়, 
বলিয়া তব্জ্ঞান্লাভেচ্ছু কর্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে ক্রমোন্নতির নিয়ম 

প্রতিপালন অবশ্তস্তাবী। ততব্বজ্ঞান-বলে সর্ধবিশ্বের একাত্মকতা উপলব্ধি 

হইয়া বিশ্বের উন্নতিতে এন্সপ ব্যক্তির স্বীয় আস্মোন্তি-জ্ঞান হইলেও, 
তিনি ব্যষ্টি মানবোনতি বা স্বীয় বা আত্মীয়বর্গের প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা- 
বিরহিত নহেন। ব্যষ্টি লইয়াইত সমট্ট ৷ কাজেই ব্যষ্টির উন্নতি-ভিন্ন সণষ্টির 

উন্নতি কোথায়? আবার যে যাহার আশ্রিত সে তাহার উন্নতি সাধন ন। 

করিলে অন্ত কে করিবে? অতএব আনার এবং আমার আশ্রিতবর্গের 

রুক্ষা, উন্নতি ও স্বার্থসাধন বিশিষ্টরূপে আমার হস্তে ন্যন্ত বলিয়া, হিতাহিত 

জ্ঞানের বৃদ্ধিতে এরূপ বিশুদ্ধ স্বার্থে ওদাপীন্ত আমার পক্ষে অসস্ভব। এখন 
অনর্থক জড়তা বুদ্ধিতে অহিত-জ্ঞান জন্মে বলিয়া, মানৰ আপনার 

বা আত্মীয়বগের তদ্রপ জড় স্বার্থের পক্ষপাতিত্ব তাগকরে ; এবং জগতের 

হিতের সহিত আপনাদিগের হিততির একত্বোপলব্ধির বুদ্ধিতে, অনোর 

অনিষ্ট করিয়া আপনাদিগের স্বার্থ সদ্ধির বিরোধী হয়। কাজেই কর্তব্য- 

পরায়ণতা-বলে হিংস। দ্বের।দির থর্বতা এবং বিশ্ব-প্রেমের আধিক্য জন্মিয়া, 

বিশ্বের ক্রমোন্নতি অ প্রতিহত হয় । অন্যের অনি্কর হিংসাদ্বেষাত্মক কর্ম 

ফলে, এক ব্যন্ডিকর্তক সাধিত উন্নতি অন্যকর্তৃক বিলুপ্ত হয়, অথচ নূতন 

উন্নতি সাধিত হয়না বলিয়! এরূপ কর্ম সর্্থা সামাজিক উন্নতির বিদ্বাকর। 

প্রেম বেরূপ আনন্দাশ্রিত জড়তার বিশ্লেষক, আনন্দের স্বাভাবিক 

একায্মক অনস্ত ধর্মর পরিবদ্ধক, তত্বজ্ঞান ও কর্ব্-পরায়ণতা, তন্দরগ 



গেম, তত্বজ্রান ও কর্তব্যপরায়ণতী শ্রয় ফল। ২৬% 
জ্ঞানেচ্ছাশ্রিত জড়ত্বের বিগুদ্ধিকারক, জ্ঞানেচ্ছার স্বাভাবিক উদার বিভু-- 
ধর্মের উদ্বোধক। প্রেম-স্কৃন্তি-বৃদ্ধিতে যেরূপ আনন্দ-সক্কোচক সুখা- 
সক্তির থর্বতা, তত্বজ্ঞান ও কর্তব্যপরায়ণত'র বৃদ্ধিতে তন্দরপ জ্ঞানেচ্ছা- 

সঙ্কোচক সংস্কার, প্রত্যয়, জড়াভিমান ও জড়-্থার্থপরত্বার থর্কতা! ॥ 

এই কারণে আত্মোন্নতি-লাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে প্রেম, তত্বজ্ঞান ও কর্তব্য- 
পরায়ণতার আশ্রয় অবশ্ত-গ্রহণীয় । এ তিনের অভ্যাসে জ্ঞান, আনন্দ 

ও ইচ্ছা--এ তিনেরই জড়তা বিশ্রিষ্ট হয়, তিনই বিশুদ্ধ হয়। কাজেই 

এ তিনের ক্রম বিশুদ্ধিতেই জীবের ক্রম-মুক্তি। সবিস্তর পরেও কর্ম- 

বিজ্ঞানে আলোচ্য । 

চতুর্থ অধ্যায় । 

অনাত্মা বা অন্ঞান। জগং, সংস্কার ইন্ড্রিয়ান্তঃকরণ ও প্রাণ । 

আমর। দেখিলাম আত্মা সচ্চিদানন্দ। এখন জামরা জড়-তত্ব আরও 

একটু পর্য্যালোচন৷ করিব। তুনি দেখিয়াছ যে, নির্কবিশেৰ চৈতন্য অসীম, 
পূর্ণ ও সর্ববপ্রকাশক হইলেও,তোমার চৈতন্য ত্রূপ' 

[১৪] অঞ্ঞান ও নহে। তোমার চৈতন্তের, তোমার জ্ঞানানন্দ- 
তাঁ”র স্বভাব ।  . হর ৪ 

_ অজ্ঞান বাঅনাত্বা ইচ্ছ! প্রকাশের, সর্বদাই সীমা আছে। সীমার 
অপর পারে তোমার চৈতন্তাভাব। তোমার 

সেই চৈততন্তাঁভাবরাজ্যের কোন বিষয় জানিতে বা তাহার সহিত 
সম্বন্ধকরিতে তুমি অক্ষম। সেই চৈতন্তাভাবের নাম অজ্ঞান। 
অজ্ঞানই তোমার জ্ঞানালোকসম্বন্ধে তমোরূপ অন্ধকার, প্রকাশাত্মক, 
জ্ঞানের প্রকৃত সঙ্কৌচক । কেবল ইহাই তোমার চৈতন্তকে বাধা দিতে, 

তাহার প্রকাশ খর্ব করিতে সমর্থ। জ্ঞানের ন্যায় আনন্দ ও ইচ্ছা প্রকা- 



“শের উপরও অজ্ঞানের কার্ধ্য দৃ্ হয়। ইহা আনন্দ ও ইচ্ছা! প্রকা- 
“শেরও প্রতিবন্ধক। যখন ইহা জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা-এ তিনেরই অব. 
“রোধক, তখন ইহাকে অনাত্মা বলাও অসঙ্গত নহে। তবে অজ্ঞান 
নামেই ইহা! পরিচিত বলিয়!, আমিও ইহার সেই নাম ব্যবহার করিব। 

এখন দেখ এই অজ্ঞানটা কি? ইহা কি কোন বস্ত ? চিত্তা করিলে 

ইহাতে কোন বস্ত-সত্তার পরিচয় পাইবে না। কেবল দেখিবে ইহা! 
«*  তোনার চৈতন্ত-প্রকাশের অবরোধক এক্টী শত্তি- 

বান মাত্র। তুমি যখন চৈতন্ত-প্রকাশ-করিতে চেষ্টা 

ডি. কর, তখনই কেবল সেই প্রকাশের বাধা স্বরূপ 

ইহার শক্তি অনুভব কর। অতএব বস্তকল্পে ইহা কিছুই নহে, অস্ৎ। 
“কিন্ত তাহা হইলেও শক্তিকল্পে ইহার সত্তা না মানিয়া তুমি থাকিতে পার 
না। “যে শক্তি সততই তোমার চৈতন্তকে বাধা প্রদান করিতেছে, সে 
শক্তি তুমি কিরূপে অস্বীকার করিবে? ইহা বস্তকন্ে মিথ্যা হইলেও 

শক্তিকল্পে সত্য । 

অজ্ঞানের এই জ্ঞানের বাধা জন্মাইবার শক্তির নাম_ আবরণ-শক্তি?। 

এই শক্তি তোমার জ্ঞানকে আবৃত করিয়া জ্ঞান-প্রকাশের খর্ধতা জন্মায়। 

আকাশের যে কটাহবৎ আকার, সে আকারটী 
[১৫] অজ্ঞানের আব- অজ্ঞানের আবরণ-শক্তির কার্ধ্য ৷ বস্তকল্পে কটাহা- 

বণ & বিঙ্গেপশক্তি। কার কিছুই নহে। কটাহের সম্মুখের স্তায়, উহার 

পম্চাতেও আকাশ তুল্যরূপ বিদ্কনান। কটাহ 
আকারটা তোমার দর্শন-জ্ঞানের শেষ সীমার পরিচয় মাত্র । অজ্ঞানের 
এই আবরণ-শক্তির কার্য জীব-চৈতন্তের উপর নু[নাধিক রূপে সততই 
'বিদ্মান। এই কারণেই জ্ঞানানন্দ-ইচ্ছার খর্বতা, তাহাঁও যাবতীয় 

ভ্রান্তি। 

এখন দেখ এই আবরণটি কি? ইহ! কি চৈতন্য হইতে পৃথক্ স্থানে . 



আবরণ বিক্ষেপ শার্ভ 

অবস্থিত কোন আবরণ ? আকাশ-কটাহটা কি প্রক্কত গু তবে লন 
চৈতন্যের বাহিরের এ আকাশে অন হইত 

_আবরণ বন্ত নহে। প্রস্তাবে আকাশে কোন কটাহই নাই। ইচ্ছা 
চৈতন্যে জড়তা 

উৎপাদক শক্ি। চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র স্থানে কোন আখরণও ন।.. 
আবরণ তোমারই চৈতন্যে। উহা বস্ত-কল্পে 

ক্ছি না হইয়াও, শক্তি-বলে তোমার চৈতন্যকে আক্রমণ কুরে । তোমার: 
চৈতন্যের সত্ব। ব্যতীত উহার পৃথক্আর কোন বস্ত-সত্ত/ নাই। উহার 
কার্য কেবল তোমার চৈতন্তে জড়ত। জন্মান। সেই জড়তাজন্ঠ তোমার 

চৈতন্তে আলম্তের উৎপত্তি এবং সেই আলম্তজন্ চৈতন্ত-প্রকাঁশের : 
খর্বতা। প্রকাশের এই জড়তাজন্যই তোনার জ্ঞেয়-বিষয় তোমার" 

নিকট আবৃতবৎ বোধ হয়। নির্মল আকাশে তুমি কটাহ দেখ । »অত-. 

এব দেখিলে এ আবরণ প্রকৃত প্রস্তাবে চৈতন্তের জড়তা ও তজ্জাত 

আলম্ত । এ জড়তা, এ আলম্ত যখন পূর্ণ, তখন উহ্থাই আবার মোহ। 

সেই মোহদ্বারা যখন তোমার চৈতন্য আক্রান্ত তখন তুমি একেবারে : 
জ্ঞানাননেচ্ছ-প্রকাশ-বিরহিতজড়বৎ। 

অজ্ঞান কেবল চেতন্তকে আবৃত করিয়া, বিষয়-বিশেষকে চৈতন্ঠের - 

অগোচর করিয়াই ক্ষান্ত নহে। ইহা! সময়ে আবার ভ্রাস্ত-জ্ঞানও জন্মায় 

বিষয়টা প্রকৃত প্রস্তাবে রজ্জু হইলেও, তোস্কাকে 
তাহা সর্পবৎ দেখায়। মৃগতৃষ্ণারূপ মরীচিকাকেও" 

জলবৎ দেখাক্ন। অজ্ঞানের এই শক্তিকে ইহার-_“বিক্ষেপ-শক্তি+ বলে। 

পূর্ণ জ্ঞান এক ব্যতীত ছুই হইতে পারে না। সেজ্ঞান বস্ততন্ত্র 
বস্তর অধীন। বস্তটা যে রূপ, পূর্ণ জ্ঞান সতত তাহাকে তব্রূপে প্রকাশ - 
করিবে। সেক্ঞানদ্বার! বস্ত প্রকাশের কোনরূপ ব্যত্যয় হইবার কথা, 
নাই। মনুষ্য যদি পূর্ণ জ্ঞানী হইত তবে তাহার কোনরূপ ভ্রম, সংশয়, 
বিপর্ধ্যয়, বিকল্প বা মতভেদ দৃষ্ট হইত না। অজ্ঞানের এই আবরণ-. 

_-বিক্ষেগ শক্তি । 
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নি সি র্ 

্ সু রত 

"শের উপরও অজ ূ 

০ জন্য প্রাকৃত দোষী অজ্ঞান । জ্ঞান ইহার জন্ত দোষী 
» তত্মজ্ঞানের 

নামেই ঈপরষ্পর বিরুদ্ধ নহে। ভ্ঞান ও অজ্ঞান প্ররৃততঃ ছুই পৃথক্ পদার্থ, 
রর ( এক নহে। জ্ঞানের শ্বভাব প্রকাশ, অজ্ঞানের 

.'প্বভাব আবরণ ও বিক্ষেপ। জ্ঞান এইরূপ অজ্ঞানদ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত 
হুয় বলিয়াই তাহার ভ্রম প্রমাদ। | 

এখন দেখ এ আবরণের কাঁধ্যদ্বার উহার কি কি গুণের পরিচয় 

[১০] অজা্ের তিন পাঁও। তুমি দেখিয়াছ যে আবরণটা প্রকৃত 
গুণ--জড়তা. চাঞ্চল্য, প্রস্তাবে জড়তা । জড়তাই উহার প্রধান গু৭। 
ও প্রকাশ বা সত্বরঅজঃ ও ৩ পারদ উহার যে চাঞ্চল্য ও প্রকাশ_-এই অপর ছুইটা 
জড় উনার অ- ৭ পাইবে, সে ছুইটীর প্রয়োজন জড়তা নষ্ট 

মিশ্র ্বাভাবিক ও করিয়া আবরণটাকে চৈনন্য-প্রকাশের যোগ্য- 
করণ। অতএব সে ছুইটাতে যে চৈতন্টের কাধ্য নাই, তাহা বলিতে 

পাঁর না । জড়তাঁই ইহার অশিশ্র স্বাভাবিক গুণ । 

এই জড়তায় আবার দুইটা গুণের পরিচয় পাইবে।. একটা 
স্থাপনা”, স্থানভাগে অনাসক্তি, যে স্থানে থাকে, 

জড়তার দুইগু৫ সেই স্থানে থাকিতে প্রবৃত্তি; অপরটা- *প্রকা- 
(১) স্থাপনা? (২) প্র- ূ পু রা রাত, 

রপশাবারাধ | শাবারাবঠ, প্রকাশের প্রতিবন্দকতা, অনচ্ছতা । 

যদি আবরণে শ্রী প্রথমোত্ত" স্থাপনাগুণটাঁ না 

থাঁকিত, আবরণটা চৈচন্যকে পরিভ্তাগ করিতে অনাস্ত না হইত, 

তবে উহাকে অপসারিত করা,প্রকাশ-স্বভাব চৈত- 

2৮৭৭৪ সের পক্ষে কিছুই কঠিন হইত না। স্বীয় স্বাভাবিক 
বের চেষ্টা 

প্রকাঁশ-গুণে, শবনা চেষ্টায়, এ জড়তা বিদূরিত 

করিয়া, চৈতন্ত সপ্রকাশ হইতে পারত। স্থাপনাশক্তি আছে বলিয়াই 

সেই শব্জি দদন,ও তজ্জাত বিরুদ্ধ-গ্রবধতা-গ্রাতিকরণ করিয়া চৈতন্ত-প্রকাশ" 



স্থাপন চাঞ্চল্য চেষ্টা উহা্দিগের কার্ধ্য। 

পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন। স্থাপনা যদি না থাকিত, তবে ইচ্ছামাত্রই 
পুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। কারণাভাবে চেষ্টারও' উৎপত্তি হইত না। 

অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান যখন আবৃত হয়, তখন জ্ঞানপ্রকাশজন্য ইচ্ছা! 
জন্মে। ইচ্ছাজন্ত আবরণগত উক্ত জড়শক্তিদ্বয়কে অভিভূত করিয়া জ্ঞান 

প্রকাশে জীবের চেষ্টা হয়। চেষ্টাদ্বার! প্রথমে স্থাপনা- 
কা ইচ্ছাও ষ্টার শক্তি অভিভূত হইয়া,চাঞ্লা-গুণেরআবির্ভাবে আব- 

তাহার কাধ্য। রণ কম্পিত ও সঞ্চালিত হয় । সঞ্চাঁ*ন বলে জড়তা 

অভিভূত হইয়া,আবরণ সুস্ধ স্বচ্ছ ও জ্ঞান প্রকাশের 

যোগ্য হয় । এইরপে জ্ঞান সপ্রকাশ হইয়া, জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়! 

স্থাপনার ন্যায় চাঞ্চল্যেও অজ্ঞানের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। এক 
সময়ে ধেরূপ স্বস্থান-ত্যাগে ইহার অনাসক্তি, 

স্থাপনা ও চাঞ্চল্য সময়াস্তরে তদ্রপ আবার এক স্থানে থাকিতে উভয়ই অজ্ঞানের গুণ 
ইহার অপ্রবৃত্তি। এক সময়ে এই আবরণ যে রূপ 

স্থির, অপর সয়ে ইহ! আবার তদ্রপ চঞ্চল। স্থৃষ্য ও চাঞ্চল্য উভয়ই 

ইহার গুণ। এ উভত় গুণেই ইহ] তশসন্ত-। চাঞ্চলাট' অজ্ঞানের গুণ। 

কিন্তু চেষ্টা পুরুষের কার্য । ইহা জৈব-ইচ্ছার 

৬৮ বিকাশ । চৈতন্ত-প্রকাশ-জন্ত জীবের যে ইচ্ছা হয়, 
সেই ইচ্ছাজন্ত তাহার অভীষ্ট-সাধনে চেষ্টা জন্মে। 

এই চেষ্টার নাম পৌরুষ (২৪ পু) । 
জড়তাঁজন্য জীবের যেরূপ আলম্য মোহ “নদ্রাদি, চাঞ্চলাজন্তয 

তন্রপ তাহার অস্থিরতা '্রিয়াসক্তি তৃষ্ণাদ। 

জীব চৈতন্যের উ- চাঞ্চলাজন্ অজ্ঞানাবরণ জীব-চৈতন্যকে পণরতাগ 
পর জড়তা ও চঞ্চ- 

জ্যের কারধ্য। করে না । ইহার জড়ত। মীত্র কতক অভিভূত হইয়া 
আবরণ স্বক্ম ও প্রকাশ বোগা হয়। সর্বাবস্থার 

সর্বাবরণও তুল্যরূপে কম্পিত বা! প্রকাশ-যোগ্য হয় ন। যে আবরণে : 



*৭২ আত্ম-বিজ্ঞান 

জড়তাঁর যত আধিক্য,সে আবরণ তত কম কম্পিত ও -প্রকাশ-যোগ্য হয় ॥ 

এই কারণে সকল জীবের বা সকল মানবের বুদ্ধি- 

_চীঞ্চপ্যের তাঁর, ক্ফুত্তি তুল্য নহে। শিক্ষাদিও সকল মানব-বুদ্ধির 
৯০০ পক্ষে তুল্য ফলদ নহে। এক জীবেও আবার মনের 

: অবস্থা ভেদে ভিন্ন সময়ে এ সামর্থ্যের তারতম্য দৃষ্ট 

হয়। যখন মন শোক, মোহ, ভয়াদি জড়ভাবদ্বারা আচ্ছন্ন, তখন তাহার 
বুদ্ধি-স্ক,্ভিও তৎপরিমাণ অপ রক্ষ্ট। 

এখন দেখিলে যে, স্থাপনা-গুণটা অভিভূত করিয়া, অজ্ঞানাবরণকে 

কম্পিতকরামাত্রই চাঁঞ্চলাগুণের কার্য্য। চাঁঞ্চলোর এই কার্য্যদ্ারা 
জড়স্কোলোর হ্রাস হয় ব্যতীত, জড়ের 

চাঞ্চল্য স্থাপনার প্রকাশাবরোধগ্ুণ নিরাক্ৃত হয় না। চাঞ্চল্য 
অভিভব-কা রক 

প্রকাশীবরোধের'  সাক্ষাৎ-সন্বন্ধে চৈতন্তের প্রকাশক নহ্ছে, বরং জড়- 
নহে। তারন্তায় ভাহার অবরোধক । মনে যখন জড়- 

স্তবূতার আধিক্য, তখন মন যেরূপ জ্ঞান-প্রকাশে 

অসমর্থ, চাঞ্চল্যের আধিক্যকালেও মন জ্ঞান-প্রকাশে তদ্রুপ অক্ষম। 

শোকমোহাদির স্তায় ক্রোধাদিও জ্ঞান-গ্রকশের প্রতিবন্ধক । পঙ্কিল 

জলের ন্যায়, চঞ্চল স্বচ্ছ জলেও ৃর্ধ্-প্রতিবিষ্ব পরিস্ফুট হইতে পারোনা। 
এব$ চঞ্চল ব্বচ্ছ জলে উহার যে অপরিষ্ষ,ট প্রকাশ, সে প্রকাশ চাঞ্চল্যে 
গুণে নহে, স্বচ্ছতার গুণে। 

চাঞ্চল্য যেরূপ স্থাপনা নামক জড়ের প্রথমোত্ত গুণটাকে দমন করে, 

একি প্রা তহ? উহার প্রকাশাবরোধ নামক ছ্িতীয় 

রণের গুণ। ইহা গুণটাকে অভিভূত করে। স্থাপনা ও চাঞ্চল্য পর- 

প্রকাশাবরোধ গুপের স্পর বিরুদ্ধ হইয়াও, যেরূপ উভয়ই অজ্ঞানাবরণের 
ছিনিনকছী | 

গুণ,প্রকাশাবরোধ ও প্রকাশ--এ গুণদ্বয়ও তদ্রপ 

পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও, উভয়ই এর আবরণের গুণ । কাচ যেরূপ বস্ততঃ 



অজ্ঞানাবরণ ও জীব-চৈতন্ | ২৭৩ 

'আবরক হইয়াও শ্বচ্ছতা গুণে আলোকের পক্ষে প্রকাশক,অজ্ঞানও তক্রপ 
প্রকতিতঃ আবরক হইয়াঁও এই প্রকাঁশগুণে চৈতন্তের প্রকাশক ।॥ কাঁচ 

যেরূপ আলোকের প্রকাশক হইয়াও জলসঞ্চলনের 

নিকাশীবরোধ  অবরোধক, এ আবরণও তন্দরপ একুবিষন্ন সম্বন্ধে 
গুণের ফল । 

চৈতন্তের প্রকাশক হইয়়াও, অপর বিষয়ক চৈতন্যের্ 

প্রতিবন্ধক। এই আবরণগুণেই জীব-_জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছা__পৃথক- 
রূপে, এ তিনের মধ্যে একের পরিচালন ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম এবং 

শত শত বিষয়ের মধ্যে যখন যেটা ইচ্ছা, সেইটা মাত্রই তুখন উপল 

করিতে পারে। গ 
কোন অবস্থায়ই জীবে চৈতন্তের পূর্ণ প্রকাশ দৃষ্ট হয় না। এই 

অক্ঞানাবরণ কোন অবস্থায়ই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। জ্ীব- 

টিটি চৈতন্ত পর্যাঁলোচন] করিলে বোধ হয় যেন, জ্ঞান 

জীব-চৈতন্যের ও অজ্ঞানের এই সম্বন্ধ নৈসর্গিক ও অনাদিসিদ্ধ। 

০05 যে কারণেই হউক, জ্ঞান যখন অজ্ঞানদ্বার 

সততই আবৃত, তখন এ আবরণের প্রকাশ্ঠগুণ না থাকিলে, চৈতন্ট 

কিরূপে সপ্রককাশ হইত ? জলদঙ্গার যেরূপ জড় হইয়াও অগ্নির প্রকা- 

শক, অঙ্গাররূপ আবরণের ক্ষয়ে যেরূপ অগ্রি--প্রকাশও বিলুপ্ত হয়, 
এই অজ্ঞানাবরণও তন্রপ জ্ঞানের প্রকাশক এবং ইহার জয় 
তদ্রপ চৈতন্তের জড়-প্রকাশের লোপ হয়। অজ্ঞানাবরণজাত এ প্রকাশ 

বিশুদ্বচৈতন্ত প্রকাশ নহে । কিন্ত না হইলেও, আমরা এখনও যখন 

জড়াভিমানী, জড়াশ্রিত, তখন আমরা কেবল এই জড়-মিশ্রিত চৈতন্ত- 
প্রকাশ-মাত্রই উপলব্ধি করিতে সক্ষম। জড়-ইন্ধন-বিরহিত অমিঅ অগ্নি 
বা অজ্ঞানাবরণ-বিরহিত-বিশুদ্ব-চৈতন্ত---এ উভয়ই আমাঙ্গিগের উপ- 
লন্ধির অতীত । কাজেই অজ্ঞানাধরণই আমাদিগের পক্ষে চৈতন্তের এক- 
মাত্র প্রকাশক । ইন্ধনই জামাদিগ্ের পক্ষে অমির প্রকত প্রকাশক । 

১৮ 



ভা শা স্পা শাল পাতার 

তা ছ ২৭৪ আত্ম-বিজ্ঞান। 

আমরা দেখিয়াছি ষে, চেষ্টাবংল চাঞ্চল্যগুণজাত ক্রিয়াশত্ির 

উদ্বোধনদ্বার! জীব স্বীয় চৈতন্যাবরণের স্থলতার হাস ও হুক্মতার বৃদ্ধি 

করে । এবং সক্ষমতা যত বৃদ্ধি প:য়, আবরণ তত 

জড়াবরণগত (রিল- স্বচ্ছতা লাভ করে। তখন কাষ্ঠকে অগ্রিগকাশক 
লুঙ্ষ্মুতা। চাঞ্চগ্য ও ূ 

প্রকাশ। অঙ্গারে পাঁরণত করিয়া! অগ্নির চাঞ্চল্য যেরূপ 

নিস্তেজ হয়, ঠৈতন্তাবরণের এ চাঞ্চল্য তন্ত্রপ 

রা হয়। আবরণের প্রকাশাবরোধাত্মক-স্থলতা-নাশ-জন্ত চাঞ্চল্যের 

বিশেষ প্ররোন্বন বলিয়া, স্থপত। বঙ বনষ্ট হয়, প্রয়োজনের খর্বতায় 
র্ 

চাঞ্চল্য তত কতকৃত্য হইয়। প্রশাস্ত হয়। 

অজ্ঞান-শক্তির খিচিত্রতা এই যে পরম্পর-বির্দ্ধ এই স্থাপনা, চাঞ্চল্য, 

প্রকাগ্নাবরোধ ও প্রকাশ গুণসমূহের মধ্যে কথন একটা, কখন অপরটা 
প্রবল হয়। যেটী যখন প্রবল হয়, ত্ঘবরুদ্ধটা 

৮ তখন অভিভূত ও নিস্তেজ হয়। যেটা বখন প্রবল, 

তদ্দিরুদ্ধটার উদ্বোধনে তখন তুল্যরূপ চেষ্টার 

আবশ্তুক। স্থাপনা-প্রবলকালে আবরণকে কম্পিত করিতে যে পরিমাণ 

চেষ্টার প্রয়োজন, চাঞ্চল্য-প্রবলকালে ইহাকে স্থির রাখা আবার 

তৎপরিমাণ প্রযত্বের কার্য । রঃ 

স্কানত্যাগের স্তায় ভাবত্যাগেও অক্ঞানের অপ্রবৃত্তি | ইহা স্থির বা 

চঞ্চল,গ্রকাশ ব৷ অপ্রকাশ,ষে ভাবে যখন থাকে,তখন ইহার সেই ভাবে 

থাকিতেই আসাক্ত। তোমার মনে যখন জড়তা 

এ জজ প্রবল, তখন তোমার আলস্য ও জড়ভাবে যেরূপ 

আসক্তি, কর্মে যেরূপ অপ্রবৃত্তি, তদ্রুপ তোমার 

মন যখন চঞ্চল তখন চাঞ্চল্যেই তোমার আসক্তি, নিষ্ষিয় থাকিতে 

তোমার অগ্রবৃত্তি। এইক্ধপ আবার প্রকাশ-প্রবলকালে- জ্ঞানা- 

নহি তোমার আসক্তি, কর্মচা্চল্য, আলম, তত্দ্রাদি--এ সকলেই 



সত্্রজস্তমোগুণাত্বিক! প্রকৃতি। ২৭৫ 

"তোমার তুল্যব্ূপ অপ্রবৃত্তি। জড়ের একই গুণে তাহার স্থান ও 
ভাব, এ উভয় ত্যাগে অনাসক্তি। এই গুণের 
আশ্রয়েই জীবের জড় সঙ্গলিগ্সা। যাহার সহিত 
সে একবার মিলিত হয়, তাহার ফঁছিত তাহার 

'পুনরায় মিলনেচ্ছা' । স্থান ও ভাব, তত্বজ্ঞান-চক্ষে দেখিলে, এ উভয়ই 
এক | জড়ত-প্রবল-ভাববিশেষের নাম স্থান। 

এই স্থানই আবার অন্ত জড় ভাবের আধার। 
স্থান ও ভাব ত্যাগে অপ্রবৃত্তি (10608) প্রকৃত 

প্রস্তাবে চাঞ্চল্য বা প্রকাশের গুণ নহে। ইহারা জড়তারই গুণ। 

চাঞ্চল্য বা প্রকাশ গুণ প্রবল কালে, অজ্ঞা- 

টু চাঞগাি নাবরণে জড়গুণের পকান্তিক অভাব হজ না 
প্রকাশে থাকিবার বলিয়াই এ আসক্তি তখনও সপ্রকাশ থাকে । 

০ এই কারণেই চাঞ্চল্য ঝা! প্রকাঁশ এ উভয় গুণের 

সহিতই এ আসক্তি মিলিত । 

এখন তুমি--€১) জড়তা (৯) চাঞ্চল্য এবং (৩) প্রকাশ, অজ্ঞানাব- 

রণের এই তিনটা গুণ পাইলে । সাংখ্-দর্শনে 
এই জড়তার নাম তমঃ, চাঞ্চলোর নাম রজঃ ও 

প্রকাশের নাম সত্ব গুণ। সত্ব রজঃ তমঃ,*্এই 
তিনগুণসমষ্টির নাম প্রকৃতি । 

চেষ্টা ও ইচ্ছা এ উভয় এক নহে) ইচ্ছা হইতে চেষ্টার উৎপত্তি । 

ইচ্ছার প্রকৃত ক্ষেত্র আত্মা । চেষ্টার ক্ষেত্র 

অজ্ঞানাবরণ। অবশ্ত আত্ম-প্রকাশ-ম্বরূপ বিশুদ্ধ 

ইচ্ছা! আমাদিগের উপলব্ধির অতীত । 
তুমি এখন সন্দেহ করিতে পার যে, অজ্ঞান-ক্ষেত্র যদি আত্মীহইতে 

পৃথক্ হইল, তবে আত্ম প্রকাশ-স্বরূপ ইচ্ছা-জাত চেষ্টা সে ক্ষেত্রকে 

সংক্কার জন্য সঙ্গ- 
লিগ্ন। ৷ 

্ছান ও ভাব তত্বতঃ 

ক্ক | 

“সত্ব রজং তমত। 

প্রতি । 

ইচছ। ও চেষ্টার 
ক্ষেত্রতেন। 



২৭৬ - আত্মবিজ্ঞীন। -- 

কিরূপে স্পর্শ করিবে? এই সন্দেহ ভর্জনার্থ তোমাকে মনে রাখিতে: 

হইবে যে, অজ্ঞান প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ক্ষেত্র 

নহে । যাহার আদৌ কোন বস্ত-সত্ব। নাই, তাহার 

আবার ক্ষেত্রত্ব কিরূপ? আত্মীই একমাত্র বস্ত। 

অক্ঞানের যত কিছু প্রকাশ, যত কিছু বস্ত-ভাব, ৩ৎসমস্তই তত্বতঃ আত্ম! 

ভিন্ন কিছুই নহে। অজ্ঞান কেবল আত্ম-প্রকাশের বিকার-(অনিত্য-বিশিষ্ট 
ভাব-প্রবণতা) উৎপাদক শক্তি মাত্র । কাজেই এ চেষ্টা প্রকাশের প্রকৃত 

ক্ষেত্র যখন আত্মা হইতে পৃথক নহে, তখন আত্মার ইচ্ছাজাত চেষ্টা 

কেননা সে ক্ষেত্রের উপর প্রকাশ হইবে? 

বিশ্বের প্রকৃতসত্ত। আত্মার সত্তায়। ইহার জড়-প্রকাশ তাহারই সতের 

আশ্রয়ে । মুল অমিশ্র অগ্নি যেরূপ তাহার ইন্ধন-সংযুক্ত মিশ্র-প্রকাশ- 

দারা আমাদিগের নিকট পাঁরচিত, বিশুদ্ধ সৎও 

জা ঠক তজ্রপ তাহার এই অজ্ঞান জড়াশ্রিত* বিশিষ্ট বস্ত- 

বিশুদ্ধ অগ্নির ন্যায় প্রকাশদ্বারা আমাদিগের নিকট পরিচিত |1বশুদ্ধ " 

বিশুদ্ধ সতপ্রকাশ অগশ্নিযখন আমরা বর্তমান জড়াজ্ঞানাবস্থায় উপ- 
জীবের অজ্ঞেয়। 

লব্ষি করিতে অক্ষম, তখন “স অগ্নির কারণের 

কারণন্বরূপ প্রকৃত সৎ আমরা কিরূপে উপলব্ধি করিতে আশা! করিব ?- 

তমঃই প্রকৃত অজ্ঞান। জড়ত! ও অবসাদ ইহার স্বভাব। এই 

্বভার্ব গুণেই জীব-চৈতন্তের যাবতীয় সস্কৌচতাব, জীবের যাবতী্ 

বিষাদ, আলম্ত, নিদ্রা, তন্দ্রা, দীর্স্থত্রত। ও মোহ 

ভাব। ইহার ফলেই জড়পদার্থ গ্রকাশাবরোধক, 

জড়ের স্থান ও ভাব ত্যাগে অনাসক্তি, স্থির্ত্ব ও গুরুত্ব। এই তামসিক 

অবসাদগ্ডণে জীবের আনন-প্রকীশ অবসন্ন হয় বলিয়াই তাহার যাবতীয় 

বিষগ্রভাব, যাবতীয় প্রিয়াপ্রিয-আত্মপর-ভেদ্জ্ঞান। ভ্ঞান-প্রকাশ অবসন্ন 

কহ বলিয়। তাহার জ্ঞানের খর্বতা, মিথ্যান্তান। এবং ইচ্ছা'গ্রকাশের, 

আত্ম।ই একমাত্র 
ক্ষেত্র । 

তমোগুণের ক্রিয়।। 



তমঃগুণের ক্রিয়া] । ২৭৭ 

'খ্মবসাদজন্য তাহার যাবতীয় ইচ্ছার খর্বতা, প্রধতাদির প্রয়োজন, অপ্রা- 
কাম্য। তমের আশ্রয়জন্তই আত্মার জীবভাব, আত্মার জড়তা । ইহার 
“গুণেই এক অবাঙমনসগোচর আত্মপৎ, এই বিচিত্র বিশ্বরূপে পরিণত । 
তমোগুণ দ্বারাই আবার সৃষ্টির রক্ষা । তম:রূপী জড়তার দ্বারামবরুদ্ধ,স্থগিত 
ও নিয়মিত না! হইলে,রজোগুণের গতি,চাঞ্চল্য অপ্রতিহত হইয়! জগৎকে 

অস্থির ও চঞ্চল করিয়া অচিরাৎ সর্ব্-জড়তা,সর্বস্থষ্টি, ধ্বংস করিত, এবং 

সত্বগুণের প্রকাশ অপ্রতিহত ও পুর্ণ হইয়া জগতের সর্ব অনচ্ছতা সর্ব- 

প্রকাশ-ভেদ দূর করিত । জড়তা ও অনচ্ছত। ও তন্নিবন্ধন নাম-রূপ-ভেদ 

জন্যই যখন এই বিচিত্র জড় জগতের প্রকাশভেদ তখন সেই জড়তগ্লি,সেই 
অনচ্ছতার, পূর্ণ অভাবে জগতের এই বিচিত্র দৃশ্ত নষ্ট না হইয়া, কিরূপে 
থাকিতে পারিত ? যে প্রকাশের নান ভাবের নানা প্রকার অবুরোধ- 
জন্য জগতের এই নানারূপ বৈষম্য, সে প্রকাশ অনবরুদ্ধ ও পুর্ণ হইলে ' 

জগতে এক-অদ্ধিতীয়-প্রকাশ ভিন্ন নানা পদার্থেরই প্রকাশ থাকিতে 
পারিত না । তমোগুণজাত জড়তা" ও অনচ্ছতাঁজন্যই সেই এক সৎ নানা 

মিথ্যারূপ, মিথ্যাকারে সপ্রকাশ হইয়া এই বিচিত্র বিশ্বে পরিণত। 

তমোগুণের এই যে রজে! ও সত্বগুণের কাধ্যাবরোধ-সামর্থ্য ইহার: 

নাম “নিয়মন” | তমোগুণের এই নিয়মন-সামর্থ্য-দ্বারা সত্ব ও বরজঃ 
_ গুণের কাধ্য-প্রকাশ অবরুদ্ধ ও নিয়মিত ভুইয়া, 

এই বিচিত্র বিশ্ব স্থষ্ট ও পরিরক্ষিত হয়। তামসিক 

এই নিয়মনগ্ুণ আবার সত্ব ও রজ:গুণের কার্য্যকে কেবলমাত্র অভীষ্ট 

বিষয়ে নির্দেশ করিয়া, অপর বিষয়হইতে অপসারিত রাখে। এই 
কারণেই তুমি যাঁহা ইচ্ছা কর, কেবল তাহাই তোমার প্রবৃত্তি, চিন্তা ও 

দৃষ্টির বিষয় করিতে পার। যাহা ইচ্ছ! তাহাই মাত্র চালাইতে, যে বিষয়ে 

ইচ্ছ! সেই বিষয়েই মাত্র তোমার চিন্তা-শ্রোত-প্রবাহিত-করিতে এবং ষে 
পদার্থ ইচ্ছা! সেই পদার্থই দেখিতে সক্ষম হও। 

সতামসিষ্ঈ নিয়মন | 
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রঞজোগুণের শ্বভাব চলন ও চাঁলন। হ্হা! স্বয়ং চঞ্চল এবং অন্ত যে: 
পদার্থের সহিত ইহার সম্বন্ধ হয়, ইহা সে পদার্কেও সঞ্চালিত করে। 

জগতের যত প্রকার গতি, চাঞ্চল্য, ন্কুর্ভি, কম্পন, 
অন্তঃকরণের যত প্রকার প্রবৃত্তি অস্থিরতা _-তৎ- 

সমস্তই এই রজোগুণের কাধ্য। এই গুণের আশ্রয়জন্যই তোমার যাঁবতীয় 

চিত্ত-চাঞ্চল্য, কর্ম-প্রবৃতি, কাম, রাগ, দ্বেষ ও তোমার যাবতীয় তৃষ্ণা, 

লোভ । অবসাদ যেমন তমোগুণের, হুঃখ তদ্রপ রজোগুণের কাধ্য। 

সত্বগুণ লঘু, স্বচ্ছ, গকাশক ও শ্থির। সত্বগ্ণে চাঞ্চল্য নাই, র্জঃ 
গুণেও প্রকাশ নাই। এরকাশের যে চাঞ্চল্য, সে চাঞ্চলা-ভাগটুকু রজো- 

গুণের কাধ্য। ওকাশমাত্রই সত্বগুণের কাধ্য। 
সত্বগুণের স্থিরতা, তামসিক স্থিরতার ন্যায় ব্ষিগ্ 

অপ্রকাঁশ ও জড়-স্বভাবের নহে। এ স্থিরতা চৈতন্তপ্রকাশক বলিয়! প্রসন্ন, 

সপ্রকাঁশ ও চৈতন্য-স্বভাবের | মোহজন্য কর্মে অপ্রবৃত্তিনিবন্ধন যে স্থিরতা, 
সে স্থিরতা তামসিক | জ্ঞানের আধিক্য-জন্য নিপ্রয়োজন-বোধে কর্মে 

অপ্রবৃত্তি নিবন্ধন, প্রসন্ভাব্বর যে স্থিরতা, সে স্কিরতা সাত্বিক। মোহ, 

বিষাদ, আলম্ত যেরূপ তমোগুণের, চাঞ্চল্য, অগ্রীতি, ছুঃখ যেরূপ রজো- 
গুণের, প্রসাদ, গ্রীতি, শাস্তি তন্রপ সত্বগুণের কার্য্য ৷ | 

তমোগুণাধিক্যে মনুষ্টের আলম্ত নিদ্রা্দি জড়তায় আসক্তি । সতত 

তাহার বিষগ্ভাব। জ্ঞানানন্দে অনাসক্তি। জড়স্থিরতায় আসক্তি। 
তমোগুণের আরও প্রাবল্যে চিত্ত এককালে মুদ্ধ। 

শর রজোগুণের আধিক্যে জীবের তৃষ্ণা ও কর্মাসক্তি। 
সে তখন স্থির বা নিক্ষিয় থাকিতে অপারগ। 

সততই চঞ্চল, সততই অস্থির । তৃষ্ণা, আ্বাকাজ্ষা, লোভ হুষ্পুর। প্রসন্নতা 
তৃপ্তি ও শাস্তিতে তখন অনাসক্তি। সত্বগুণের আধিক্যে অন্তঃকরণের 
অজ্ঞানাবরণ শুক হয় ও সে আবরণের চাঞ্চল্য কমিয়! যায়। জ্ঞানানন্দের 

রজে।গুণের ক্রিয়।। 

সত্বগুণের ক্রিয়া। 
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শ্থির-প্রকীশ বৃদ্ধি হয়। আত্মচৈতন্য সপ্রকাশ হয়) এবং তৃষ্ণ 
লোভের ক্ষয় হইয়৷ শান্তিত্বরূপ আনন্দের উপলব্ধি হয়। তৃষ্ণা-ক্ষয়জাত 
সে শাস্তির, সে আনন্দের তুলনায় বহির্জড়বিষয়-সঙ্গজাত সুখে তুচ্ছজ্ঞান 

জন্মে। চিত্ত তখন প্রপন্ন হয়। চৈতন্য সপ্রকাঁশ হয়। চিত্তের 
জড়তা কমিয়! যায়,তৃষ্ণচাঞ্চল্যে ক্লেশ জ্ঞান হয়। প্রমাদ,আলন্তাদি মোহ- 

ভাবে অনাসক্তি জন্মে। জ্ঞানানন্দমাত্র আসত্ভির বিষয় হয়। তমোগুণের 

স্থিরহ্ব ও স্থগন রজোগুণের সঞ্চলন ও সঞ্চালনের, 

এবং তমোগুণের অনচ্ছতা, আবরকতা, ও গুরুত্ব 

সত্বগুণের স্বচ্ছতা, প্রকাশও লঘুত্বের বিরেক্টধী। 

গুণত্রয়ের একটা থাকিতে অপর কোনটার আত্যন্তিক অভাব হয় না। 

ইহার একটী যখন প্রবল, উদ্ভূত ও কার্ধ্যোন্ুখ হয়, অপর ছুটী তখন 
তদ্বারা অভিভূত হয়। সত্বগুণ রজঃ ও” তমো- 

গুণকে অভিভূত করিয়া নিজে শান্ত-বৃত্তি লাভ 

করে। এই রূপে অপর গুণদ্বয়ও প্রত্যেকে তছি- 

রুদ্ধ গুণকে অভিভূত করিয়া আপন বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। 

এই অভিভব দ্বারা অপর 'গুণদ্বয় একেবারে নিষ্ি,য় হয় না। গুণত্রয় 

একের ক্রিয়া-প্রকীশজন্য অপর দুইটার ক্রিয়ারও অপেক্ষী। ইহারা 
পরম্পর পরম্পরের আশ্রিত এবং পরস্পর পরস্পরের মিথুন বা নিয়ত- 

সহচর । ' অন্য ছুইটা হইতে বিচ্যুত হইয়া একটাকে কখনই কার্য করিতে 
দেখ৷ যাঁয় না। উহাদিগের প্রত্যেকের প্রত্যেক কার্যেই ননাধিক্যে তিনে- 
রই কার্যের পররচয় পাইবে । তবে যেটা যখন প্রবল সেটার কার্য প্রকা- 
শেরই তখন আধিক্য । এই কারণে সাধারণ কথায় কার্্যটী তখন সেইটার 
কার্ধ্য বলিয়াই পরিচিত । এই গমভিভব 'অন্যোহন্যাশ্রয় ও “অন্যোহন্ত 

মিথুন, বৃত্তির ন্যায় গুণত্রয়ের “অন্যোহনাজনন” নামক অপর একটা বৃত্তি 

আছে৷ সেই বৃত্তিটার জন্য একগুণ অপর গুণের উত্তেজক । গুণত্রয়ের এই 

শভামাগণ রঞ্জ? ও 

সংস্বর বিরোধা। 

__গুগত্রয়ের পরম্পর 
সন্বন্ধ। 
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অন্যোন্ত-জনন-শক্তিবলে চাঞ্চল্যের পর অবসাদ, হ্থৈর্ধের পর চাঞ্চল্য, 
নিদ্রার পর জাগরণ আপন। হইতেই প্রকাশ পায়। গুণত্রয় সততই পরি- 
গামশীল। কাঁজেই গুণের আশ্রয়ে নিত্যানন্ন,নিত্য-চৈতন্য লাভ অসম্ভব । 

যে সংস্কারের আশ্রিত হইয়া আত্মার জীবভাব, যাহা এই জড় জগতের 
সর্ব জড়প্রকাঁশের মূল উপাদান-_সেই সংস্কার এই ব্রিগুণাত্মিকা অজ্ঞান- 

শক্তি । জৈব অন্তঃকরণ ও জড়-জাগতিক বিচিত্রত 
[১৭] ব্রিগুণাত্তিক্ষা এসকলই সন্মলক * সেই এক শক্তির বিকাশ। 

অজ্ঞানশক্তির কাধ্য। চ নির্বিশেষ,সৎ। ॥ গুণবৈষম্যের পার্থক্যে, ইহার প্রকাশের পার্থক্য। 
প্রকাশাত্মক সত্ত্গুণেরআধিক্যে চৈতন্তের প্রকাশক 

হইয়া,ইহা! অন্তঃকরণ ও জ্ঞানেন্দ্িয়। ক্রিয়াত্বক রজোগুণের আধিক্যো, 
ইহা! প্রাণ, কর্খেন্দ্িয় ও জড়শক্তি। এবং অবসাদাত্মক তামসিক আবরণ- 
গুণের আধিক্যে চৈতন্তের অধিকতর আবরক হইয়া, ইহা বহির্জড় জগৎ । 

পূর্বে (৫ম ফুট নোটে) দেখিয়াছি যে, প্রস্তরখণ্ডের যে কাঠিস্ত 
ও স্বৃহৎ অখণ্ড একীভাবাদিজন্ত তাহার নামরূপাত্মক প্রস্তরত্ব, সে 

প্রস্তরত্ব বস্তগত নহে, শক্তিগত। এখন বুঝিব 
__অজ্ঞান-শত্তি- হিজর ঢু রে আশ্রিত তিশিষ্ট।: যে, সেই শক্তি এই ত্রিগুণাত্মিকা চাটার? 

নির্বিশেষ সতের এই শক্জির যে আবর্ণ-বিক্ষেপ-গুণে তুমি নির্মল 
প্স্তর-প্রকাশ । স্বচ্ছ আকাশকে মিথ্যা কটাহৰৎ দেখ, সেই আব 
এব জীব-চৈতন্যও 
সেই শক্তির আ.. রণ-বিক্ষেপ-জন্ই, তোমার নিকট এই পরম্পর 
শ্রিত বলিয়া জী- অসংলগ্ন সুক্ষ পরমাণু নিচয়ের একী-ভাবাপন্ন 
বের নিকট উহার ₹ প্রস্তরত্ব। প্রস্তরের যে দঢ় অথণ্ড স্থুলম্পর্শ ্রস্তরোপলন্ধি। বৃ 1024 হা, 

সেম্পর্শ ইহার পরমাণুনিচয়ের পরস্পরের তমো- 

রাজসিক আকর্ষণ-বিকর্ষণে, ইহার তামসিক শ্থাপনাগুণে এবং তোমার 

ইন্রিয়ের « তামসিক অবসাদজন্ত | গুণত্রয়ের কাধ্য যেরূপ প্স্তরে, 
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তন্রপ তোমার-চৈতন্-গ্রহণ'যস্ত্রেও বিদ্যমান । তোমার সকল ইন্দ্িয়ের 
উপরই ইহার তামসিক জড়তা ও অবসাদ তুল্যরূপে সক্রিয় বলিয়াই তুমি 
চক্ষুদ্বারা ইহার প্রকৃত সচ্ছিত্রভাব দেখিতে পাও না, অথচ ম্পর্শের্দ্রিয়াদি 
দ্বারা ইহার অপ্রর্কৃত কাঠিন্ত দেখ। অতএব বুঝিলে যে, ইহার এই ষে 
বৃহতকঠিন্রন্তরখগ্ত্ব, তাহা বস্তগত নহে। অজ্ঞান-শক্তির গুণগত | 
আবার এখন ইহার সুক্ষ .প্রস্তর-পরমাণুপ্রকাশ-সন্বন্ধেও দেখ যে, 
ইহা যেরূপ এক অখগ্, স্থুল, বৃহৎ) জড় প্রস্তরখণ্ড নহে, তদ্রপ ইহা! 

হুক্ম জড় পরমাণু সমষ্টিও নহে। স্থল প্রস্তরত্বের ন্যায় ইহাঁর হুল্্প পর- 
মাণুত্বও অজ্ঞানশক্তিজাত প্রকাশমাত্র। অজ্ঞানশক্তির যে জাবরণ- 

বিক্ষেপ, যে তামসিক জাভ্য, স্থাপনা, অবসাদাদি গুণে সুক্ষ অসংলগ্ন 

পরমাণু নিচয়ের স্থূল সংলগ্ন একীভাবাপন্ন" প্রস্তরত্ব, ইহার সেই গুণই 
আবার এক অদ্বিতীয় নির্বিশেষ সংকে সুক্ম অথগ্ডভাবাপন্ন সবিশেষ জড় 

পরমাণুত্ব প্রদান করে। 
এই স্থুল-প্রস্তর, হুক্্-জড়-পরমাণুআদি-পদার্থের স্থান ও ভাব-ত্যাগে 

অনাসক্তি, এবং চেতন-জীবের আলন্ত অবসাদ--এ সকলই তত্বতঃ আত্মা- 
শ্রিত তমোগুণের একই কাধ্য। এইরূপ আবার 

555 আত্মাশ্িত রজোগুণের যে কার্যে আমাদিগের 
'ও অচেতন প্রকশ। ্ 

ৰ কর্মম-প্রবুত্তি, চিন্ত-চাঞ্চল্য, সেই কাধ্যে জড়পদা- 
চিত্ত ও বহিঞ্জগৎ এ রর 

তা এেঁর সঞ্চলন, কম্পন 'ও আকর্ষণ। এবং সত্বগুণের ষে 

স্বচ্ছতা ও প্রকাশধন্মে আমাদিগের চিত্তের স্থিরত্ 

ও চৈতন্ত-প্রকাশ-সামর্থা,সেই স্বচ্ছতা ও প্রকাশ গুণেই যাবতীয় জড় বস্তর 

প্রকাঁশ, জড়ালোক, জড়তস্বচ্ছতা । জীবচিত্ত ও বহির্জগৎ এইরূপে একই 
অজ্ঞান-শক্তাত্মক বলিয়। বহির্জপৎ ( 7))70/00051)) ) ও জেব-চিত- 

জগত (1)101990318) ,_- এ উভয় শ্বরূপতঃ এক । এই কারণে জগৎ 
রা 

যেরূপ, সর্বজীব ইহাঁকে তজ্রপ দেখে । যে জড়-শক্তিরূপিণী মায়! 



পা জার-বিডান। 
্বভাবতঃ সর্বতোভাবে চৈতন্তের আশ্রিত, সেই জড়শক্তি কিরূপে 

টতন্তকে আশ্রিত ও অভিভূত করিয়া, চৈতন্তহইতে বস্ত্ব-গ্রহণে, 
স্বয্ং অচেতন বস্তত্ব লাভ করিয়াছে তাহা৷ আত্ম্যাধ্যায়ে ৮, ৯] পূর্বে 

দেখিয়াছি। 

এখন যর্দি সন্দেহ কর যে, যে প্রস্তরত্বজন্ত আমাদিগের প্রস্তরের উপ- 
লব্ধি, সেই প্রস্তরত্ব যদি অসৎ ( অবস্তক) গুণ-প্রকাশমাত্র হইল, তঁবে 

যে নির্রিশেষ সং আমাদিগের অবাঁড অনসগোচর, 

ক বালে টি তাহার বস্তত্ব মানিবার প্রয়োজন কি? সম্তা 
নু (১৫০918)1)) জন্যই ত সতের বস্ধত্ব (1১০-1)958)। 

অতএব প্রস্তরের প্রস্তরত্বরূপ সত্তা যদি বস্ত না হইল, তবে আর 

সতের বস্তত্ব স্বীকার করি কেন? তাহার উত্তর বস্তরূপ আধার 
|] অবণম্বন না করিয়৷ গুণের বস্তবৎ প্রকাশ অস- 
উজ স্তব। মরুভূমিরপ আধার ব্যতীত কি মরীচিকার 
পতি অসম্ভব ।  বস্তত্ব দেখিয়াছ? রজ্জ,আছে বলিয়াই ত তাহার 

সর্পবৎ মিথ্যা প্রকাশ সম্ভব। রজ্জ, না থাঁকিলে, 
তুমি কাঁহাকে সর্পবৎ দেখিতে? কাজেই মরুভূমি ও রজ্জ, অপ্রকাশ 

হইলেও তাহাদিগের ঘস্তত্ব অবশ্ত স্বীকার্ধ্য । কারণ তাহারা মিঞ্চা 
হইলে, মরীচিকা.১ব৷ সর্পের:অস্তিত্ব অসম্ভব হইত। অতএব সত্য বস্থর 

আশ্রয়েই কেবল ভ্রান্ত বন্তপ্রকাশ সম্ভবে। এই কারণে যে বিশ্যেস্ 
(09$9017)86915958) জন্য জীবের নিকট নির্রিশেষ সতের €১৫-৫৯৯ ; 

সবিশেষ সত্তা (১6০911:)), সে বিশেষত্ব যখন বস্ত নহে,তখন নির্বিশেষ 

সতের বস্তত্ব অবশ্ত স্বীকার্ধ্য । বিশেষত্ব যখন গুণপদার্থৎ তখন অবিশেষ 

(10081796101) বস্তু না পাইলে,ইহা! কাহাকে সবিশেষ (1)1562001716704] ) 

ক্করিবে ? গুণ ত স্বয়ং বস্ত নহে যে স্বতঃই সপ্রকাশ হইবে । অতএব সবিশেষ 
ভাব সপ্রকাশ হইবার জন্ত নির্রিশেষ সতের আশ্রয় বা প্রতিবিষ্ব (7৫- 



860690 ) প্রয়োজন । কাজেই নির্বিশেষ সৎ অদৃষ্ত হইলেও, তাহার, 

অন্তিত্ব স্বীকার্ধ্য ৷ যাহা চৈতন্য, তাহাই সৎ। ভ্রান্তি যেরূপ জ্ঞানাশ্রয়, 

ব্যতীত অসম্ভব, অসৎ তদ্দ্রপ সদাশ্রয় ব্যতীত অসম্ভব। বস্তত্বই সত্য,. 

বস্তই নিত্য । এই কারণে সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, বস্তরই আমা- 

দিগের স্বাভাবিক সাক্ষাদুপলন্ধ | অবস্তুর উপলব্ধি সততই বস্তর আশ্রিত।, 

চেষ্টা কর, তবে দেখিবে, অস্তিত্ববাতীত অনন্তিত্ব তুমি কদাচ উপলব্ধি 
করিতে পারিবে না । কোন বস্ত নাই বলিয়। উপলব্ধি করিতে হইলেও, 

তাহার অস্তিত্বের উপলব্ধি ক:রয়াই, করিবে । অনস্তিত্বের উপলব্ধি সততই' 
অস্তিত্বের সাহায্যে পরম্পরা বা আনুমানিক মাত্র। অসৎ বা অবস্ত সত্য 

হইলে এরূপ হইবে কেন? আবার যদি বল যে, নির্বিশেষ সৎ যদি 
প্রকৃত বস্ত হইবে, তবে বিশিষ্ট সত্তার ( 66) 271509 1)€ ৫011)17)6 ), 

সাহাধ্য ব্যতীত আমর! সতের উপলব্ধি করিতে পারি না ঠকন? 

তাহার উত্তর-_-আমাদিগের জ্ঞান, দেশ-কাঁল-বস্ত-পরিচ্ছিন্ন জড়াস্তঃকরণের 

আশ্রিত বলিয়াই নির্বিশেষ সতের জ্ঞান আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। 

নির্বিশেষ কেন সুক্ষ বিশিষ্টসত্বাও আমাদিগের অজ্ঞেয় (৬১ পৃ) । 

আমাদিগের আপন ইন্ত্রির়ান্তঃকরণের গ্রাহা বিষয়মাত্রেরই আমা- 

দিগের সাক্ষাৎ জ্ঞান । ইন্দ্রিয়ীস্তঃকরণের উপাদানগত জড়তা, চাঞ্চল্য 

ও প্রকাশগুণের তারতম্য, স্থূল হঙ্মৃতা, সবল-ছুর্কলতাদি কারণে আমা- 

দিগের বিসয়জ্ঞানের তারতম্য হয়। নির্বিশেষ সতের হার, নির্ধ্বিশেষ- 

জ্ঞান আনন্দও এই কারণে আমাদিগের উপলব্ধির অতীত । কিন্তু তাহ! 

হইলেও নির্বিশেষ (0091)11)0]) জ্ঞান আনন্দ ও সতের প্রতিবিশ্থ 

(989০610$) জন্যই যখন আমারঁদগের যাবতীয় সবিশেষ (১1167076080) 
বস্ত-জ্ঞানাদি এবং তাহাদিগের অভাবে যখন আমাঁদিগের সর্ব বিষয়-জ্ঞানের, 

অভাব, তখন তাহাদিগের অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করিতে অক্ষম । অত- 

এব উপলব্ধির অযোগ্য হইলেও নির্বিশেষ সৎ ও আনন্দের বস্তত্ব সত্য । 



টিসি আত্ম-বিজ্ঞান | 

জ্ঞানবলেই আমর! জগৎ জানিতে সক্ষম । জ্ঞানের বিষয়ত্ব (০106০- 
+&1৮1ঠঢ ) আমাদিগের সম্বন্ধে জগত্ব। জগতে আমাঁদিগের জ্ঞানের 

বিষয়ত্বোপাদনের ( জ্ঞানবৃত্তি উৎপাদনের ) 
[১৮] জগৎ ও জড়- 

শক্তি । শব্দ স্পর্শ, অযোগ্য কোন পদার্থ থাকিলে, তাহা সর্বতো- 

রূপ, রস ও গন্ধ এই ভাবে আমাদিগের অজ্ঞেয়। পূর্বে দেখিয়াছি 
পাঁচটা জগৎল্ঞানের যে, আমরা জগৎকে যেরূপ জানি, জগৎ প্রন্কত বিষয়। ইহাদগের *ঠ র 
পঞ্ীকরণে স্থল আ- প্রস্তাবেই তদ্রপ। অতএব যাহা আমাদিগের 

জগতের উপখদান। 
আমাদিগের জগত্জ্ঞান পর্যালোচনা করিলে 

“দেখি যে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ--এই পাঁচটা বিষয়-জ্রান-বলেই 
আমাদিগের যাবতীয় জগৎ্জ্ঞান, জগতের সহিত আমাদিগের যাবতীয় 

জ্ঞান, ভোগ ও ক্রিয়াসন্বন্ধ। এই পাচটাই কেবল আমাদিগের বহি- 
'জ্র্পনেত্র্রিয় ও কর্শেক্দিয়ের গ্রাহ। এই বিষয়পঞ্চকের সাক্ষাৎ জ্ঞান বলেই 
পরোক্ষভাবে আমরা জগতের যাবতীয় বিচিত্রতা উপলব্ধি করি। এই 

ঁচটামাত্র জীবের জড়জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয় বলিয়া আর্ধ্য-বিজ্ঞানে ইহা- 
দিগের নাম--“বিষয়” ; এবং এই পাচটানাত্রই জগতের মূল উপাদান 

'বলিয়া আমাদিগের জ্ঞানেক্রিয়ও কেবলমাত্র চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাঁসিকা "ও 

ত্বক এই পাঁচটী। ইহার এক একটী উহার এক এক বিষয়-জ্ঞানের 

'বার। এই পাঁচটা বিষয় স্থুলত্ব গ্রহণে, নানারূপে সংমিশ্রিত হইয়া, 
এই বিচিত্র গুল জগৎ। যে স্থল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি 

দ্বারা এই স্কুল পপ্রপঞ্চ গঠিত, বেদান্তমতে সে পাঁচটা এই সুস্প শব্দ- 
স্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চীকৃত হইয়া উৎপন্ন । এবিষয় বিজ্ঞানান্তরের 

“আলোচ্য । 

আমর। দেখিয়াছি যে, কার্য্য-প্রকাশ জন্ত গুণত্রয় পরম্পর পরস্পরের 

আশ্রিত, পরস্পরের মিথুন এবং একের প্রাবল্যে অন্য দুর্বল বাঁ অভিভূত। 



শবাদি শত্তির ভাবতে | ২৮৫ 
কাজেই একের কার্ধ্যকালে ন্যনাধিকভাবে অন্য দুইয়েরও কার্ধ্-প্রকাশ ৷ 

থাকে । কেবল প্রবলটার দ্বার! দুর্বলটার কার্ধ্য; 
রি এপ কতক অবরুদ্ধ হয়। রজঃ চঞ্চল হুইলে, তম?. 

শব্দাদির উৎপত্তি। তাহাকে অবরোধ করে, এবং সত্ব প্রকাশ করে। 

তামসিক শক্তি যত বেণী হয়,রাজসিকণ্টাঞ্চল্য তত 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। তমঃদ্বারা রজো বেগ নিপ্মিত না হইলে, সে বেগ. 

কম্পনবৎ অগ্রপশ্চাৎ বক্রাি গতি লাভ না করিয়া, কেবল সরলভাবে 

অগ্রগামী হইত। তামসিক অবরোধের তারতম্যে রজোবেগ বক্র, সর্প 
ভেকাদি নান! গতির আকার ধারণ করে। রজঃ ও তমোগুণজাত প্রক্বাশা- 

বরোধের তারতম্যে এ সকল কম্পন সত্বকর্তৃক শব্দাদি নানাভাবে সপ্রকাশ. 

হয়। রজোগুণ অপ্রতিহত হইয়া,তাহার গতি অবরুদ্ধ না হইলে যেরূপ সর্ব 

গতি একরূপ হইত, সত্বগুণ অবরুদ্ধ না হইলে তদ্দরপ সর্ধপ্রকাশ একরপ 

হষ্টত। তমোগুণই গতি ও প্রকাশ পার্থক্যের সর্ধপ্রধান কারণ । ইহাই 

স্থাপনাগ্তণে প্রকাশাদির নিয়ামক | এইরূপে এক অদ্বিতীয় সতের প্রতিবিস্ব. 

 761600192) ) গ্রহণে এই ত্রিগুণাত্সিক শক্তি-বিকার শব স্পর্শাদি 

বিষয়ত্ব, শ্বেত পীত বরত্বাদি নানা ভাবভেদ লাভ করে। চাঞ্চল্যজন্ত 

ক্রিযা। কাজেই রজোগুণজাত স্ফুরণ স্থষ্টির প্রাণ। অনেক ধর্মশাস্ত্ে 
শব্স্ফুরণ আদি-স্থষ্টি বপিয়া উল্লিখিত আছে। 

পাশ্চাত্য জড়বৈজ্ঞানিকও স্ফুরণের এইরূপ বিচিত্র শক্তির অনেক পরি-. 
চয় দেখাইস়াছেন। সর্বপ্রকার শব্দ, শীতোষ্ণাদি স্পর্শ, আলোক বর্ণাদি 

রূপ--এ সকলই তাহারা এখন একমাত্র কম্পনের ভাব-বিকার বলিয়।: 

-_ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আবিষফার করিয়াছেন ) এবং ফনোগ্রাফ,টেলিগ্রাফ,, 
্বার/এমত সমর্ধিত। টেলিফোনাক্চি বহুযন্ত্ প্রস্তত করিয়। তই আবিফারের 
* ঈশ্বরেচ্ছ। প্রকাশিত সতপ্রতিবিম্বত তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে ইহার! স্ বর 

পঞ্দলী ১১৮ । 



২৮৬ আত্ম-বিঞ্ঞান | 

'অন্রান্তত! 'সন্ধাস্ত করিয়াছেন। এই যে প্রচণ্ড সুর্য্যকিরণ,তাহার। দেখিয়াছেন, 

ইহাঁও কম্পনের বিশিষ্টভাব-প্রকাশ মাত্র । এক এক আকারের, এক এক 
আলোক. কম্পন,এক এক মৌলিক বর্ণের উৎপাঁদক এবং বিভিন্ন আলোঁক- 
কম্পন 'খভন্নভাবে মিলিত হইয়া, 1বভিন্ন মিশ্র বর্ণের প্রকাশক । সর্ব 

বর্ণকম্পন মিলিত হইয়া যখন পরস্পর পরম্পর কর্তৃক সম্পূর্ণরূপ প্রতিককত 
হইয়া কম্পন-সমষ্টি সামাভাব প্রাপ্ত হর, তখন ইহা। শ্বেত। এই কারণে 

পরম্পরের দ্বারা প্রতিকৃত সর্ধ-বর্ণ কম্পন-সমট্ট্যাত্বক বলিয়া ুধ্যকিরণ 

শুভ্র। যে পদ্রার্থ আলোকস্থ কম্পনের অন্তকম্পনগুলি গ্রাস (০087)61- 

৪০৮ )"করিয়া শুদ্ধ রক্ত-কম্পনটা প্রকাশ করে, সে পদার্থকে আমরা 

রক্ত বর্ণের বলি। এইরূপ যে পদার্থে আবার শুদ্ধ নীল-কম্পনটামাত্র 

সপ্রকাশ হয়,সেটা নীল, যেটা ছুই তিনটা মিলিত মৌলিকবর্ণ কাশ করে, 

সেটা তদন্ুুরূপ মিশিত বর্ণত্ব লাভ করে। দিন পিন পাশ্চাত্া বিজ্ঞান যত 

ত হইতেছে, তাহার আবিষ্কীর বলে, বেদাস্তবাক্য ততই সপ্রমীণ হুই- 

তেছে। এতদৃষ্টে আশা করা যাইতে পারে যে, সে বিজ্ঞানের উন্নতি 
সহকারে.বেদান্তবাক্য ক্রমে আরও সপ্রমাণ হইবে । 

-পাশ্চাত্য প্রণ।- পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রাচা রজোগুণের কাধ্য যেরূপ 

শাসি ৯৬০৪ সপ্রমাণ করিয়াছে,সত্বগুণের কাধ্য তন্দরপ পারে নাই। 

ৃ স্ের-স্বভাব সব্ধের ক্রির!, কম্পনাত্মক রজোগুণের 

ক্রিয়ার ন্তায়,সহজে আ'বদ্দার্ধ্যও নহে । ধ্যান সমাধি আদি-বলে ইহার ক্রিয়া 

উপলক্ধি যেরূপ সহজ চঞ্চল জড় বহ.বন্দ্রনের সাহায্যে তত সহজ নহে। 

তবে সন্তবগুণের ক্রিয়াবিক্ষার সহজ না৷ হইলেও ইহার অস্তিত্ব অনুমান- 
সঙ্গত। শুদ্ধ কম্পনের প্রকারভেদজন্ত একটা কম্পন 

শব্দ, অন্যটা রূপ,_এরূপ প্রকাশভেদ অসম্ভব। 

কম্পন স্বয়ং সতত কম্পনোৌপলন্ধষিরই উৎপাদক হওয়া সম্ভব । শুদ্ধ ইহার 

প্রভেররলে শব স্পর্শা'্দ প্রকাশের উপলব্ধিভেদ অসম্ভব। কাজেই 

-দত্বুণের পরিচর। 



সত্বগুণ। বর্ণ সষ্টি ২৮৭ 

প্রকাশভেদের উপলব্ধি উৎপাদন জন্য চাঞ্চল্যাতিরিক্ত অন্ত গুণের অস্তিত্ব 

স্বীকার্যয। এই গুণই আর্ধ্যবৈজ্ঞানিক সত্বগুণ। জগতের চেতন অচেতন 
যত কোন প্রকাশ তৎসমস্তই সত্বগুণের কাধ্য । তমো-নিয়মিত রজোগুণ- 

সন্তৃত পঞ্চবিধ মৌলিক কম্পন-সত্তা সত্বগুণবলে পঞ্চবিধ ,প্রকাশ-ভেদ 
গ্রহণ করিয়া, শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ তন্মাত্র। 

সাংখ্যমতে সত্ব তমোদ্বারা সঙ্কুচিত ও রজঃদ্বারা রঞ্জিত না হইলে, 
কোন বর্ণের প্রকাশক হইত না। অন্য গুণদ্বার৷ অনভিভূত সন্থ পূর্ণ- 

_সাংখাও শ্রত- প্রকাশ ও সর্ক-বর্ণ-বিরহিত। শ্রুতিমত্তে ইহার নাম 
মতে বণ ।বৈদস্তক শুরু । তমঃ অন্ধকার স্বরূপ | ইহাঁও রাঁগ-বিরহিত 

রহ জড়তাপুর্ণ। শ্রুতি বলেন ইহ কৃষ্ণ। রজোগুণই 

রাগ বা রঙ্গের নামান্তর । শ্রুতিতে ইহার নাম লোহিত *। তমুঃ ও 
সত্বের উত্তেজনার তারতম্যে রজোগুণ নানা বর্ণের উৎপাদক । অতএব 

যে পঞ্চ তন্মাত্র হইতে এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি এবং যাহার বলে 

ভোগার এই বিশ্বের ঘাঁবভায় জ্ঞান, তাহা এই সৎ প্রতিবিদ্িত শক্তবিকার 

বাত্র। এ বিকার অ'নয়'মত নহে । পরমেশ্বরের স্বীয় ইচ্ছাশাক্ত বলে 

ইহা নিয়মিত। এই অজ্ঞান শক্তরূপণী মায়ার সাহায্যে তিনি জগংস্ৃষ্টি 

করেন বলিয়া তাহার নাম মারী (৪৯)। 

* অজামেকাং লোহিতশুরু কৃষ্ণ।ং। শ্বেতাশ্বতর 31৫1 রঙ 

(৪৯) বেদান্ত আত্ম। ও বিশ্বের একত্ব অঙ্গীকার করিলেও আজ্মার অপরিচ্ছিন্ন 

নির্বিশেষ একছ্বৈত-কাঁরণ-ম্বরূপতা। এবং !বন্থের পরিচ্ছিন্ন-নবিশেষ কাধ্য-্বরূপত। 

প্রতিপাদন করেন । কাধ্য-ধন্মের মাধারণ নাম প্রকাশ-ধন্ম । 

শ্রতিমতে নমরূপ দিয়।ই আঁত্ম(হইতে জগতের পাথক্য 

ক(জেই নামরূপই প্রকাশ-ধন্ম । ইহাই সর্বৰ জড় প্রকাশ, জড় ব্যক্ততার কারণ। ইহার 
জন্যই জড়-বস্তভেদ-জ্ঞান। ইহাই অনাজ্স॥ ইহাই জড়। বেদাস্তকারিক। বলেন 

আঁন্তত্ব, প্রকাশ, ম্বাচ্ছন্দয নাম ও বূপ-_-এই 'অর্থপঞ্চক' দিয়াই বিখব। এই 

বেদাস্তমতে মায়া । 



২৮৮ আত্ম-রিজ্ঞান। 

শবাদি কম্পনের যে আকার ও প্রকাশগত মৌলিক পার্থক্যজন্য 
উহ্থার৷ শব্দাদ বিভিন্ন বিষয়, সেই পার্থক্য রক্ষা করিয়া, আঁপন আপন. 

বিশিষ্টভাবে থাকিবার জন্য উহাদ্দিগের আসক্তি- 

আত্মক প্রবণতা আছে বলিয়াই,শব্বকম্পন যেখানে. 

যাউক সতত শব্দাকারে, রূপকম্পন বরূপাৰারে--এইবপ প্রত্যেক বিষয়- 

কম্পন স্বীয় স্বীয় বিষয়াকারে সর্বত্র প্রবাহিত ও সপ্রকাঁশ হয়। এই 
প্রবণতা উহাদিগের প্রাণ । যে বিষয়ে যতকাল প্রাণ বিদ্যমান থাকে, সে 

বিষয়ের সে বিষয়ত্ব ততকাল অলুপ্ত। 

পাঁচটার প্রথমোক্ত তিনটা ব্রহ্মগরূপ এবং নাম ও রূপ--শেষোক্ত এই দুইটী 

জগদ্রপ (ক)। 

ন(মূু ও রূপ এই উভয়ই প্রকাশ-ধ্ম বা কাখ্য। কাজেই প্রকাশক-কারদ-রূপ 

আত্মায় ইহ।দিগের প্রক!শের মসভাব। ইহারা যখন নানাত্বের পএচায়ক। পরিচ্ছেদ- 

মূলক, তখন এক অর্বিতীয় অপরিচ্ছিন্ন আত্ময় ইহ।দিগের প্রকাঁশ সন্ভব আমিবেই ব| 

কিরুপে? যে ধশ্মডণে জগতের এই বিবিধ পরিচ্ছিন্ন দৃষ্ভঃ এই নানাত্ব, সেই ধর্মের 

নাম--“রূগ' | জগতের যত কিছু প্রকাশ তৎসমস্তই “রূপ'-_মুলক এবং যে ধন্মগুএ 

এসকল দৃশ্যের মধ্যে একের সহিত £অন্ের নির্দিষ্ট আকারাদিগত জাতি বা" বাক্তি 

পার্থক্য, সেই ধর্মের নাম-_নাম' । জগতে আমরা যত কিছু জাতি ব্যক্তি বা 

অবস্থ/গত পার্থক্য দেখি তৎসমস্তই এই নাম মুলক । এই কারণেই তৎসমন্ত পাথক্োের 

ভিন্ন ত্ববন্ন নাম। 

এই নামরূপ প্রকৃত পক্ষে কোন বস্তনহে। ইহা বন্ত বা ব্যক্তির উপাধি ব 

বিশেষক দৃশ্য ও সন্কেতমাত্র। যেরূপ রাঁজব প্রজাত্বাদি উপাধি, গে! মনুষাত্বাদি জাতি 
শুরু কৃষ্তারদি কোন বস্ত নহে, বসন্ত ব! ব্যক্তির 

১৬৪, উল পরিচয় ও প্রকাশমাত্র, . নামরূপও তন্রপ। তবে বেদান্ত 

বলেন, এই যে রাজন্থ প্রজাত্ব শুরু কৃষত্বাদি--ইহারাই যে 

শবাদির প্র(ণ 

(ক) “অন্তি ভাতি প্রি্পং রূপং নাম চেত্যর্থপঞ্চকং। আদ্যং আয়ং ত্রঙ্গরূপং 

অগজপং ততো ত্বর়ং 8” বেদাস্ত কারিক।। 



নীমরূপ সত্য । উহার অবস্থাত্রয়। ২৮৯ 

কেবল নামরূপ তাহা! নহে । আমর এ জগতে যত কিছু বন্ত বা ব্যক্তি বিশেষ দেখি, 

যত কিছু পার্থক্য দেখি, তৎসমস্তই নামরপ। এ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগদ্দস্থাই 
নামরূপ মাত্র। 

ন।মরূপের বস্ত্ত্ব অস্বীকার করিলেও, ইহাকে মিথ্যা বলা যায় ন।। মিথ্যার 

প্রকাশ আদৌ স্বীকাধ্য নহে। সর্পহ্ব আছে বলিয়াই রজ্জুতে সর্পত্বে্জ ব্রম। ভ্রান্তি, 

৬ আরোপ-দোষমাত্র । আমাদিগের যতকিছু মিথ্যা কল্পন। 

নামরূপ মিথ্যা নহে। তৎসমত্তই এইরূপ মিথ্যা আরোপমুলুক । সংকার্ধ্যবাদ 
৮৮ বেদাস্তের মত (শারীরক ২১।১৭-১৯)। একটী কেশ কৃষ্ণত্ব 

পরিত্যাগে গুরুত্ব গ্রহণ করিলেই যে, কৃকত্বের আত্যত্তিক 
অতাব হয়, তাহা নহে । কৃষ্ত্ব একের ন! হয় অন্যের আশ্রয়ে সততই বিদ্যমান 
থকে । শ্রুতি বলেন নামরূপ পত্য ( বৃহদ।রণ্যক ১।৬1৩ )। 

নামরূপের আত্যস্তিক অভাব না খাকিলেও, ইহ!র অবস্থা পার্থক্য স্বীকার্য্য। স্কুল, 

সুশ্প, কারণ--ইহার এই তিন অবস্থ1। দ্রব্যের যত কিছু স্ুলায়তন, জীবের স্থল পরীর, 

তৎসমন্তই নাম রূপেন্র সুল প্রকাশ এবং যে যে শুঙ্্ম পরমাণু- 
ইহার স্থল, সুক্ষ ও 
কইরা সমষ্ির মিলনে শরীরায়তনের গঠন, তৎসমন্ত ইহার লুপ 

পরিবর্তনশীল ।  শ্রকাশ। কাধ্যমাত্রই কারণাত্বক। কারণ ভিন্ন কে কৰে 
কোথায় কার্য্যের উৎপত্তি দেখিয়াছেন ? অতএব এ নামরূপ 

প্রকাশেরও কারণবস্থা। অবশ্যন্তাবী। বৃক্ষ-বীজস্থ কারণ-বৃক্ষের স্যার সে কারণ 

মততই অব্যক্ত । কাজেই এ স্থুলনুক্্প্রকাশরূপ কার্যেরও অব্যক্ত কারণ আছে। 

গল সুঙ্ম সকল ন।মরূপ প্রকাশের যে অব্যক্ত মূল, তাহাই ইহার কারণা বন্থ!। 

গঞ্চদশী বেন চিত্রপটের যেরূপ রজক-সংক্কারাদিশদঘ্বার! শুরু কৃষ্ণ ধোৌতা বন্থা। তৎপর 

মণ্ড-লেপন।ছি সহকারে সমবিস্তৃতীকৃত খট্টিতাবস্থা, তৎপর রেখাপাতন্বারা৷ আকৃতি- 
বিশেষাঙ্কিত লাঞ্ছিত অবস্থা! এবং তৎপর রক্ত কৃষাদি রূপদ্ার। সর্ববাবয়ব সম্পন্ন 

রঞ্জিতাবস্থা, স্বয়ং সপ্রকাশ অমায়িক পরস্রঙ্জগের তজ্রপ চিৎ মায়াবচ্ছি্ ঈখর বা 

অস্তধামী অবস্থা, লুল্্-সুষ্টির কারণীভূত হিরপ্যগর্ত ব1 হুঙাবস্থা এবং স্ুল-হৃষির 

হেতৃতৃত সমষ্টি ব্রহ্ম ও ব৷ বিরাট অবস্থ! ( পঞ্চদশী, চিত্র দীপ ১-৪ শোক )। 

জগতের উতৎ্পতি খিনাশাদি বেদান্ত স্বীকার করেন। ড্রয্য ও ব্যক্িসকল 

লইয়াইত জগৎ। ব্যষ্টি ও সগষ্টিতে মাজ প্রন্তেদ । কাজেই ব্য ড্রব্যদি 'বখন ভাব 
১৯ | 



২৯০ আত্ম-বিজ্ঞান | 

ভাব? পরিবর্তন-প্রবপ, উৎপত্তি বিনাশাদি ধর্মবিশিষ্ট, তখন সমষ্টি জগতের সে ধর্ধ 

না৷ থাকিবে কেন? বেদান্ত বির স্যায়,সমষ্টিরও পৃথক সন্তা 

উস রে স্বীকার করেন । নির্ব্িশেষ জগৎ স্ুলীকৃত সবিশেষ হুইয়াই 

জগৎ তাহার সমষ্টি। ব্যহি জাগতিক পদার্থ নিচয়। যাহ! যত বিশেষ/যাহাতে ঘত 

ব্যষ্টি-ধন্দের আধিক্য, তাহ।ই তততস্থুল এবং যাহা! যত নির্বিব- 

শেষ,যাহাতে যত সমস্টি-ধর্মের আধিকা,তাহাই তত সুঙ্ক। সমষ্টি তাহার ব্যষ্টি্ কারণ 

এবং ভ।বাভাবের ক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠা-স্থান , বেদাস্তমতে স্থুল ও সুজ উভয়ই প্র কাশ ধন্ম- 

বিশিষ্ট,উভয়ই কাধ্য। যাঁহ। কাধ ভাতই তপন্ন। তাহারহ যখন বিনাশ,তখন এ সমষ্টিও 

ব্যষ্টি উভয়ই বৃা্যবণিয়া এ উভয়ও বিনাশশীল। কালধর্মে ব্যি দ্রবা বা জীবের 

শরীরাদদির উপাদান শক্তির যখন অহিতকর পরিবর্তন সততই দৃষ্ট হয়, তখন সমষ্টির 
তন্রপ হইবেনা কেন? কাধ্য ও কারণ ত সর্বতোভাবেই এক, স্থুলত্বে ও সুঙ্ষ্মত্ে মাত্র 

ভেদ। কাজেই কার্যের পরিবর্তন কারণেও অবগ্ বিদ্যমান থাকিবে । গ্রকৃতপক্ষে 

কারণের পরিবর্তনই কুলীকৃত হইয়। কার্য্যের পরিবর্তন। অতএব উপাধিগত এই 

অহিতকর শক্তি-পরিবর্তন-নিরাকরণজন্কই যখন মঙ্গলময় নৈসর্গিক নিয়মে দু 
আদিরূপ উপাধিপরিবর্তনোপায়ের প্রয়োজন) তখন এ প্রয়োজন ব্যষটি ও সমষ্টি উভয় 

উপাধির জন্তই অবন্থ তুল্য হইবে। বিশেষতঃ কারণশক্তি অহিতকর হইলে তি 

পরিবর্তন ব্যতীত কাধ্যশক্তির সংস্কার বা উন্নতি অসম্ভব । জগতের যে কিছু উৎপণু 

বিনাশাদি ভাববিকার, তৎসমস্তই নামরূপের ধর্ম কাজেই জগৎ যখন নামরূপ্রে 

প্রকাশমাত্র, তখন দ্রব্য ব। ব্যক্তি বিশেষের শ্যার জগতের ও 

নামরূপ ভাববিকাঁর ভাবাভাব জন্ম মৃত্যু আদি কেন না হইবে? তুতরাং ৪গ- 

খা তের বিন।শ অনুমান সিদ্ধ | তবে ব্যষ্টি-স্থল যেরূপ ক্ষণডস্গুর 

জগং-প্রলয়। সমষ্টি তদ্রপ নহে। জগতের আয়ু, জাগতিক ব্যঠি পদাথের 

আয়ু অপেক্ষা অনেক অধিক । আবার জ্রব্যবিশেষের নাশে, 

তাহার আত্যন্তিক ওপাঁদানিক নাশ কি প্রাচা, কি পাশ্চাত্য, সর্ধব বৈজ্ঞ।নিকেরই মত 

বিরুদ্ধ । উৎপত্তি ও বিনাশ কেবল জ্রব্যগত উপাদানের সংগ্লেষ বিশ্লেষের পার্থক্যমাত্র 

অর্থাৎ ভ্ব্যের কার্ধযকারণ বা প্রকাশ প্রকাশ রূপ অবস্থাতেদ মাত্র । বেদাস্ত বলেন 

জগতের নাশও এইরূপ । ইহারও আত্যন্তিক নাশ নাই, কেবল উপাদানগুলি পূর্ণ 

শিশ্লিষ্ট :ও . প্রকাশ হইয়া ন্বকারণে বিলীন থাকে মাত্র। এই কারণে জগৎ 



নামরূপের কারণ, মায়! । সষ্টি। ২৯১. 

'বিনাশের নাম 'প্রলয়'। প্রলয়কালে জগৎ কেবল কারণাকারে ' পরিণত হইয়া 
অগ্রকাশ হয়। 

বেদাস্ত মতে জগতের এই মূল কারণ কোন বস্তু পদার্থ নহে। ইহ জড়- 
প্রকাশ ও আকার ভেদক এক অদ্ভুত অনির্ববচণীয় শক্তি মাজজ। শব্ধ ও স্পর্শ, এ 

উত্তয়ই কষ্পনবিশেষ হইলেও, যে নামক্বপাত্বক আসক্তি 
৪ ক গ্রহণের রি মুলে শব্দ-কম্পন সততই শব্দাকরে,্পর্শ-কম্পন ষ্পর্শাকারে 
চি সপ্রকাশ হয়, একের কম্পন অন্যের শীকার;অন্যের প্রকাশ 
জগৎ স্ৃষ্টি। গ্রহণ করে না,.নামরূপের নে আসক্তি ব1 প্রবণতা এই শক্তি- 

জাত। প্রলরপ্রাপ্ত জগৎ যখন এই শীক্ততে প্রনীন হয়, 

তথনও তাহার সংশ্লেষ বিশ্লেষের ব। নামরূপধারণের এ আসক্তি বিনষ্ট হয় না, কেবল 

সাম্যাবস্থায় শক্তি-আকারে অবস্থান করে সাত্র। নামরূপ প্রকাশের এই আসত্তি 

নিচয়ের অপ্রকাশ ব। সাম্য-অবস্থ(ই ইহার সেই শক্তি-অবস্থা ॥ প্রলয়ের পর জুঠাৎ ঘখন 

গরমেশ্বরেচ্ছায় পুনঃ শৃষ্ট হয়, তখন সেই সকল আসক্তি পুনঃ প্রবুদ্ধ হইয়া! পূর্ববৎ 

'নামরূপের দ্বারা জগদাদি আকারে সপ্রকীশ হয়। বেদান্ত বলেন এই নামরূপের 

আসক্তিগুণে প্রলয়ের পূর্বকালে জগৎ যেরূপ ছিল, জগতের বা জ্রবা জীবাদি যেটা 

যে আকারে, যেরূপে, যে নামে ছিল, পুন; হৃষ্টিকালে হুক্টোখিত ব্যক্তির স্যায় সেটা 

তানুরূপ আকার রূপ ও নামে সপ্রকাশ হয়। যেটা ব্যাত্ব ছিল সেট ব্যাত্ব এবং যেটা 

মনুষ্য ছিল সেটা মনুষ্য হয় । যেটী যেজাতীয় যেব্যক্তি ব। যে দ্রব্য বিশেষ ছিল, সেটা 

সেই জাতীয় সেই ব্যক্তি বা দ্রব্য বিশেষাকারে সংশ্লিষ্ট ও সপ্রকাশ হয়। 
বেদাস্ত মতে এই শক্তিরই নাম মায়” । ইহা জগৎপ্রকীশের মূল উপাঞ্জন-শক্তি 

'বলিয়া ইহার অন্য নাম--প্রকৃতি' । মায়াই এই ন'দরূপাত্সক স্থুল সুন্ধ্ব প্রকাশধন্ম 

বিশিষ্ট জগতের বীজ স্বরূপ ৷ ইহাই অব্যক্ত অবস্থাপন্ন জগৎ। 
এই শক্তিই মায়।। ০ 

ইহাই জগচ্ছক্তি। ইহার ব্যন্ত অবস্থ/ই জগ্গৎ 
(শারীরক ১৪।৩ )। 

জগতের মহ। প্রলয়ের নাম মহ! নুযৃপ্তি। জীবের দৈনন্দিন নুযুপ্তির ইহ! প্রকার 

ভেদ মীত্র। ইহাই নুযুপ্তির শেষ সীমা। পরমংজ্মা ব্যতীত আর সকলেই এই 
হুযুগ্তির অধীন। এ স্থুযুস্তিকাপৈ জগৎ শক্তিরূপে পরিণত ও ইহার আদি কারণ রূপ 

'মার়ায় লীন হইয1, পুর্ণ অপ্রকাশ হয়। তদাশ্রিত জীব তখন পূর্ণ অচেতন বলিয়া 



২৯২ আত্ম-বিজ্ঞান। 

মায়ার নাম মহ নুবুপ্তি। ইহাই নামরূপ প্রকাশের আদি কারণ। কাজেই ইহার 
আর উৎপত্তি বিনাশ নাই। এই কারণে ইহার 'অজা' আঁধ্য। | ইহা অগ্রকাশ বলিয়া 

ইহার নাম “অব্যক্ত । শ্রুতি বলেন সৃষ্টির পূর্বে নামরূপ “অব্যাকৃত” বা "অব্যক্ত" 

ছিল *। ইহাই কারণ শরীর। 

জড়তা চাথর্য ও প্রকাশ- মায়ার এই তিনগু। এই তিনের সাম্যাবস্থ।য় মায়! 

অব্যক্ত) এবং ইহ।দিগের বৈষষ্যে মায়ার ব্যক্ততা। ৷ ব্যক্ত-কালে এই তিনগু৭ পরস্পর 

«  পরম্পরের বিরোধী । জড়তা সর্ব সঙ্কোচের মূল। স্থান ও ভাব' 

মারার গুত্রর়।  ত্যাগে অনাসক্কি উৎপাদন ইহার কার্ধ্য। এই হেতু ইহা। ও 
চাঞ্চল্য পূরস্পর থিরুদ্ধ। চৈতন্যের পূর্ণ অবলাদক ও পূর্ণ তষঃস্বরূপ বলিয়া ইহ ও 

প্রকাশ পরম্পর বিরুদ্ধ । ইহাই প্রকৃত মোহ। চাঞচলা ও স্থির-প্রকাশ পরম্পর বিরুদ্ধ । 

ত্রঙ্গজ্ঞের। আত্বশক্তিরূপিণী মায়াকে সততই এই তিন গুণদ্বার! আবৃত দেখেনাঁ। অজা" 

মন্ত্রে এই তিন গুণকে কৃষ্লোহিত ও পুত্র বলিয়াছেন? । এই গুপত্রয়ই চ্ছান্দোগ্যের আদি 

সৃষ্ট তেজ: অপ. ও অন্ন। চ্ছান্দোগা বলেন “অগ্নির যে রক্ত রূপ তাহা তেজের, অগ্নির 

যে গুরুরূপ তাহ! জলের এবং অগ্রির যে কৃষ্করূপ তাহা অন্ত্রের । সাং খ্যবাদী বলেন 

এই 'অজা'ই সাংখ্যের 'প্রকৃতি'। ইহার যে এই বর্ণত্রক্প তাহাই সত্ব রজ; তম; 

এই তিনগুণ । রঞ্রন ওণানুসারে লোহিত রজং, প্রকাশগু সাম্যে শুরু সন্ত, এবং 

আবরণ শ্বভাব হেতু কৃষ্ণ তমঃ। যদিচ গুধত্রয়ের সম্যাবস্থারগ 'অজা। এক, তবুও' 

অবয়বধন্মে ইহ। লোহিত। শুরু, কৃষঃ_ এই তিন।-_শারীরক ১181৮-১০ | 

বেদান্ত বগেন, আত্মাই একমাত্র সৎ, একমাত্র বন্ত। মায়! তাহারই নিতা। শ্রিতি 

হৃষ্টিশত্ভি। ব্রন্মজ্ঞেরা ইহাঁকেই দেবাস্মশক্তিরূপে দেখিয়াছেন। হৃষ্টি, খ্িতি, ব| 

প্রল্ন,এইতিনের কোন কালেই মায়ার অভাব নাই। আকাশ- 

ক রূপিণা এই মায়া সততই ওতঃপ্রোতঃভাবে পরমাস্ত্রায় অব- 

স্বিত। বেদান্ত (১1৪৩) মতে এ শক্তি পরমেশ্বরের অধীন, 

& শ্তদ্ষেদং তহ্যব্যাকৃতমানীৎ” ।--শারীরক ১৪।২। 

+ “তে ধ্যানযোগানুগত। অগস্ঠন্ রেবাস্মশভিং স্বগুপৈ নিগুঢ়াম্। যঃ কারণানি 

নিখিলানি তানি, কালাববযুক্তান্তধিতিঠত্যেক:” ॥-_স্বেতাশ্বতর ১,৩। 

: -$উ্নরিমকাং লোহিতততরকৃকাং বাঃ প্রজা স্থজযানাং সরগাং” ।--এ ৪1৫ 



মায়! ও ইচ্ছ।। মায়ার স্বভাব ও দুইশভি | ২৯৩ 

সাংখ্যের ন্যায় স্বাধীন নহে। ইহা! অজা, জন্ম বিরহিত, নিত্য । কাজেই ইহা আদৌ 

মিথ্যা! পদবাচা নহে । জগৎ পর্যালোচনায় আমরা দেখি যে, শ্তি বা গুণ সততই 
'বস্ত্াশ্রিত, কদাচ হ্বপ্রতিষ্ঠ নহে। তত্রপ হইলেও শক্তির কাধ্যকারিত। নিত্যপরিচিত। 

ইঞ্ছার বলেই আমাদিগের যাবতীয় কাঁধ্য । কাজেই দেখিনা বলিয়। ইহাকে আমরা 

'মিথ্যা বলিতে সক্ষম নহি। ইহার সভ্যতা অবগ্ই স্বীকার্য। তযে আত্মার 
স্বাভাবিক ইচ্ছা-শক্তি হইতে মায়া-শক্তির পার্থক্য এই যে, ইহা৷ এক প্রকার বিকৃত-শক্তি। 
এই বিচিত্র জগৎপ্রকাশকালে এই শক্তি যেখানে যে ভাবভেদে সক্রিয় ৭(কে,অপ্রকাশ- 

.কালেও ইহীতে সেইখানে সেই ভাবভেদ ধারণের লুক্ধায়িত প্রবণতা থাকে । সাম্যাবস্থায় 

ইহ! অরূপ অব্যক্ত ও পরমাত্মার সহিত একত্ব ভাবে মিলিত হইলেও? দব্যস্তক্টালে ইহা 
সেই স্বতশ্্ বিশিষ্ট প্রবণতার পরিচয় দেয় বলিয়া, উদ'র স্বভাব ইচ্ছ। শক্তি হইতে ইহার 

পার্থক্য । অবশ্ঠ তাহা বলিয়াই যে, ইচ্ছাশক্তি হইতে এ শক্তির উত্তৰ নহে, তাহা! বল 

কঠিন। সেষাহা হউক, ইচ্ছা শল্তিশ্বারা এ শক্তি নিয়ম্য । শ্রুতি বলেন আত্মার 

'ইচ্ছাদ্বার। নিয়মিত হইয়৷ তাহা রই সন্ত গ্রহণে মায়ার এই ভৌতিক প্রকাশ। 

মায়ার এই জগভ্ুৎপাঁদিক। শক্তি ব্যতীত বেদান্ত ইহার আর একটী শক্তি স্বীকার 

করেন। সেটী ইহার অজ্ঞানে।ৎপারদ্দিক। আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি। যে চৈতন্য ইহার 

আশ্রিত হয়, ইহা সেই চৈতন্তাকে আবৃত (অভিভূত ) ও 

বিক্ষিপ্ত (ভ্রান্ত) করে। ইহার এই আবরণবিক্ষেপশক্তি 

গুণেই প্রকৃহ আাস্বা আমাদিগের অজ্ঞাত এবং প্রকাশ 

র্্বরূপ লড়ে আমাদিগের আত্মজ্ঞন। প্রকৃতপক্ষে ভূলসুঙ্ঘভেদে যেরূপ জড় 

প্রকাশে আমাদিগের আস্ত্রজ্ঞান, যেরূপ জনে গামাদিগের আসক্তি, জগত্ভে তদনুর 

প্রকাশে আমাদিগের জগতজান । জগত প্রকুতগক্ষে চিন্ময় এবং ইহার সমস্ত প্রকাশ. 

চিতপ্রক।শ হইলেও, মায়ার এই শক্তিগুণেই মারাশ্রিত আত্মার নিকট ইহার এইর” 

জড়-বস্তত্ব প্রতীতি। জগৎ মিথ্যা নহে, উহ।র বিচিত্রতভাও মিথ্যা নহে, নামরূপৎ 

মিধা। নহে। তিনি যখন হয়, ন।মরূপ গ্রহণে সপ্রকাশ * তখন সে নামক 

মিথ্যা হইবে কিরূপে ? তবে আত্মাই যখন একমাত্র সৎ এবং মায় যখন শি 

ভিন্ন হতস্্ব কোন বস্ত নহে, তখন ভগতের এই যে জড় কাণিগ্ক, জড় বস্তব 

মায়ার অজ্ঞানোত- 

পাদ্দিক। শক্তি । 

+* “তনেন জীবেনাত্মনা হনুপ্রধি্ ন'মরূপে ব্যাকরবণি।৮-_ছ।ন্দো ৩৩২ । 



২৯৪... আত্ম-বিজ্ঞান। 
প্রকাশ, তাহাই মাত্র আরোপিত, শক্তিতে বস্তর আরোপজাত। এই আরোপ. 

জীবের অজ্ঞানাশ্রয়জন্য ভ্রান্তিমূলক। ইহা! মায়ার জ্ঞান-বিপর্য্যয়কারী শক্তির 

গুণ* | আম।দিগের যত কিছু অজ্ঞানতা, যত কিছু ভ্রান্তি তৎসমত্তই, এই 
শক্তিগুণে। ইহাই মায়ার মোহিনীশক্তি। জীব স্বয়ং সপ্রকাশ ও পূর্ণ হইয়াও। 

এই শক্তি বলেই মায়াময়ী জড়প্রকীশদ্ধারা মুদ্ধ। শক্তি-প্রকাশেই জীবের দ্রব্য. 

জ্ঞ/ন, তাহাতেই ভাহ।র আত্মজ্ঞন, তাহারই সে ভোক্তা। বেদাস্ত আত্মাকে 

স্বরূপতঃ নিত্য পূর্ণ 'জ্যাতিংস্বরূপ স্বীকার করিলেও। সে জ্যোতির ছায়। অন্বীকার 

করেন না॥ কণ্শ্রুতি মতে জীবাত্রা ও পরমাত্মা! ছায়াতপের ন্যায় ভিন্ন (ক)। 

ছায়া যেরূপ আচ্চপের অংশ, আতপের ন্যায় প্রকাশ ধর্মে পূর্ণ ও তামসিক অংশ 

বিবর্জিত হইলে, আতপ ভিন্ন কিছুই নহে, তমোরূগী জড় উপাধির আশ্রয়গুণেই ইহার 

ছায়াত্ব, এ ছায়াব্মাও তদ্রপ পরমা সার অংশ, আত্মাংশে পরিশ্ফট হইলে ইহা আত্মা। 

প্রকাশ ধর্মে আসক্ি জন্যই ছায়'স্সার জীবত্ব (খ) । আত্ম! ম্বভাবতঃ নি:সঙ্গ । কাজেই 

তাহার এই ছায়ারূপ জীবভাঁব ও জড়াসঙ্গ অন্বভাবিক। যাহা স্স্বাতাবেক তাহা 

অনিত্য বলিয়া, এ ভাবও অনিত্য। এবং আত্ম৷ বিকার ধর্থের অতীত অবিকাবা 

বলিয়া, এই আলঙ্গদ্বার। ছায়া “আত্মা গিরি ধনে অনুরক্ত হইলেও, কদাচ ইহার 
৪০ দ-৯১  উ-স্ 

স্পা শপে পি পপি 

« এই শক্তিজাত জড়ত্রান্তির তারতম্য জন্যই জগৎ প্রকাশের জড়ত্বের তার- 

তম্য। উহাই একই জগতের ভৃদুবিঃ স্বরাঁদি লোৌক-ভেদের কারণ। যে জীবের জ্ঞান 

পত অ্রাস্ত। তাহার নিকট এ জগৎ তদনুরূপ স্থুল। 

(ক) “ছায়াতপো ব্রঙ্গ-বিদে বদস্তি” ।--কঠ ১1৩1১ । 

(খ) হজড়াতপ ও আত্মতপের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ যে জড়াতপ শয়ং তম; 

সহিত স্ব স্বভাবের বলিয়া, ইহা যখন তমঃ উপরি পতিত হয়, তখন স্বীয় হ্ৃভাবগুণেই 

ছায়াত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার দে ছায়ার অবগ্ন্তাবী। কিন্ত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ নুক্তত্বরীপ 

আস্মাতপ মায়ার ্বন্বভাবের নহে বলিয়া; তাহার এই ছায়াত্ব স্বভাবজ সি 

নহে। তাহার স্বীয় জ্ঞানেচ্ছণর বিপর্যয় ন] হইলে, সে যতই তমসাবৃত হউক না কেন, 

কদাচ ছায়ান্বরূপতা লাভ করে ন!। পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় সতত স্ব স্বরূপেই 

বিদ্যমান থাকে । ভ্রান্ত ছার়াত্বার সুলসুঙ্গমভেদে যখন যেরূপ প্রকাশে আত্মজ্ঞান, 

স্বার্থবোধ, সে স্ুলনুল্মভেদে তদনুরূপ জীবত্ব লীভ করে। বেদাস্তমতে দেব মনুষ্যাদি' 

জীবন্বড়েদের এই কারণ। 



মাঁয়া ও জীবের সম্বন্ধ | মায়ার দুই শক্তি ভিন্ন । ২৯৫ 

সহিত অভিন্ন একত্ব লাভ করে না। সততই ইহ! বুদ্ধিরূপে ভাহাহইতে ছির। 
উপলন্ধিদ্ধারা তাহার সহিত সন্বন্ধযুক্ত। কাজেই অজ্ঞানতাজন্য তাহার আপন উপ- 

লন্ধির দোষে, যেরূপ তিনি ইহার আশ্রিত, তন্রপ তত্বজ্ঞানের উদয়ে, তিনি আবার 

সেই উপলব্ধির গুণে, ইহার আশ্রয়ের অন্ঠীত। আবার যখন তিনি ইহার আশ্রিত, 

ইহার ভোত্ত।) তখনও প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি স্বীয় জ্ঞানানন্দেচ্ছারই মাত্র অপেক্ষী, 

তাঁহারই মাত্র ভোক্তা । ফেবল অজ্ঞান সংস্কারদোষে তিনি জড়দৃশ্ঠে তাহার সেই 
জ্ানাননেচ্ছার আরোপ করেন বলিয়।ই, তাহার জ্ঞানানন্দেচ্ছার জড়ত্ব এবং জড়ে 

তাহার ভোগ্যত্ব । তত্বজ্ঞানের উদয়ে, যপন তিনি সংস্কারের সেই কুহক উপ্লন্ধি 

করিতে সক্ষম হয়েন. তখন সেই মিথ্য। মারেপেরও লোপ হয়। কাজেই তথ তিনি 

তাহার জ্ঞানানন্দেচ্ছ।কে জড়াতীত দেখেন, তথন আর জড়ে তাহার ভোগ্যত্বও 

থাকে না। তখন তিনি সম্যকৃজ্ঞ, পূর্ণপে অনাত্মে আত্মজ্ঞান বিরহিত। তখনই 

তিনি মায়ার এই মোহিনীশক্তির হস্ত হইতে আত্যস্তিক মুক্ত। মায়ার এই শ্রক্তিবলে 

তদাশ্িত আত্মায় অজ্ঞানোৎপন্ন হয় এব শত্বজ্ঞানোদয়ে ইহা অন্তহিত হয় বলিয়া 

চার নাম "অবিদ্যা' ।-_শারীরক ১1৪1৩। 

মায়র এই অজ্ঞনে।ৎপ।দন শক্তি ? তাহ!র পূর্বোল্িখিত জগদুৎপাদিক1 শক্তি এ 

উভয় শক্তের সহিত পরস্পর মন্বপ্ধ থফিলেও এ উভয়কে এক শক্তি বলিয়া স্বীকার 

করিলে, স্থষ্টতন্ব ছুর্বিরিজ্ঞেয় এবং শ্রুতি দুর্বেবাধ্য হয়। জৈব- 

জজ্ঞানো ধগাদিকা কম্ম ও ্রশহ্থট্টি, এ উভয়ের প্রকৃত স্বীকার কর কঠিন 

চ১৬ক্তা হয়। মায়ার এই অবিদ্যারপিনী শক্তিদ্বার অভিভূত ন1 
হইয়ও যে,ইহার জগছুৎপার্দিক। শত্তির মাত্র সাহাঞ্জয লইয়া, 

মায়ী মহেশ্বর জগচ্ছ ্রিকরেন-_ এ কথ! ধ্তিদিদ্ধ। এ উভয় শা এক হইলে, ত্দরপ 

কর কিরূপে সম্ভবে? শ্রুতি স্পষ্টতই ধূলন যে কেবল জীবই মায়াদারা মুগ্ধ (ক)। 

শারীরক ভাষ্যকারও বলেন যে, যুক্তিবলে ইহাই উপপন্ন যে, মায়াবী ( এন্্রজ'লিক ) 

(ক) ছন্দ।ংসি যজ্ঞ।ঃ ক্রতবে ব্রতানি ভূতং ভব্যং বচ্চ বেদা বদস্তি। 

যল্মান্ মায়ী ুজতে বিশ্মমেতৎ তম্মিংস্চান্তো মায়য়। সন্গিরুদ্ধঃ। 

মায়াং তু প্রকৃতিং বিথান্স।য়িনদ্ব মহেখরং | 

তন্তাবয়বভূতৈস্ত ব্যাং সর্বধমিদং জগৎ ।_ শ্বেতী শ্বভর ৪৯১১০ । 



২৯৬ ' আত্ম-বিজ্ঞান । 

কোন কালেও ন্বগ্রনাগিত মায়ায় মুস্ক হয় না। মায়া-কৌশল-জনডি & দর্শকগণ 

মাত্রই তথ্ারা। মুগ্ধ হয়।--শারীরক ২।১।৯। পঞ্চদশী (৬১৩২) বলেন মায়ায় ্বাতত্ত্য ও 

জস্বাতন্ত্্য এ উভয় ধর্মই বিদ্যম।ন্ | পরমেখ্বরের নিকট ইহা অস্বতস্ত্র, জীবের নিকট 

স্বতন্ত্র । ত্রান্তি-উৎপাদিকা-্শক্তি বলেই ইহার স্বাতস্ত্র। এই শক্তিই প্রকৃত অবিদ্যা। 

ইহ! আনিত্য ।  ইহ। নায়ারপিণী প্রকৃতির বিকার। মায়ার প্রকাশধশ্মে আসক্ত আত্মার 

ইীয়াভ।বের নিকটই ইহার সেই স্বাতন্ত্, সেই বিকৃত অবিদ্যাত্ব। আত্মা যখন সে 
আনক্তির অতীত, "তখন তাহার ছায়াত্বও অপগত। মায়ও তখন তাহার সম্বন্ধে 

পুর্ণ পরতন্ত্র, তাহার সম্পূর্ণ অধীন (শান্পীরক ১1৪।৩)। প্রকৃতপক্ষে এ অবিদ্যা 
প্রকাশধশ্মে আত্মিধন্মজ্ঞানজাত সঙ্গদোধ মাত্র। ইহা গুণ। পরমেশ্বর নিঃসঙ্গ, 

গুণাতীত। 

এই উভয় শক্তিকে এক করিলেই জগৎ ও আসমা এ উভয়ের অস্তিত্ব সামপ্নন্য কর। 

কঠিন হয় এবং জগতের প্রকৃতত্বে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রতিমতে জগৎ যখন 

পরমেখরের স্থষ্টি তখন ইহাকে মিথা বলিলে তাহ।র সত্য 

সঙ্কল্পতের * হ।নি হয়, শন্তিকেও মিথ্য। বলিতে হয় । কোন 

অদ্বৈতবাদদীই শন্তকে এককালে মিথা! অনস্তি বলি 

প্রস্তত ন:হন | শারীরক (১1১।৩ ) বলেন, মায়। সৎ ও অসৎ এ উভয় হইতে ভিন্ন এক 

জনির্ববচনীয় শক্তি । প্রকৃতপক্ষে জড়শতিগক মিথা। বলিলে যে শুদ্ধ বহি্জগং 

মিথ্য। হয়, তাহা নহে, জড় শক্তিজাত জীবের ক, ক, অন্থঃকরণণি 

মিথ্যা হয়। জীবের অস্তিত্ব পধ্যস্ত অসম্ভব হয়। বে জ্ঞানবলে আমি অন্য হিঃ 

বিশ্বাস লা করিলেও অ।মার আপন অস্তিত্ব বিশ্বাস করি, চিত্তশক্তিজ।ত আমার “স 

ওযনও আর থকে না। অথচ প্রকাশধশ্মাসন্ত বলিয়। নির্বিশেষ চিৎও আমা 

উপলব্ধির অতীত । কাজেই যে জড় সংহ্গ।রাত্মক জ্ঞান, আনন্দ ও ইচ্ছার বলে জাম।র 

আমিত্ব, তাহ।ই যদি অলীক হইল, তবে আমিই আর কোথায় খাকিলাম? তামার 

আত্মাই বা আগার নিকট কোথায় থাকিল ১ আমার উদ্ধারের জন্য তম্বশাস্ 

ব। ধর্মাদিরই ব। প্রয়োজন কি থাকিল $ নিথার আবার কাধ্য-কারণত্ব, নিয়মানিয়মন 

কোথায়? যাহ! পরমার্থতঃ মিথ্যা, তাহা! আবার লে।কতঃ সত্য কিরূপে হইবে 
কত সা পলাশ পা 

এ উভয় শক্তিকে 

এক করণের দোষ। 

৮ ৩৩ পপ. পপ ও ০ সা এ পপ রর ও চার আস. সস ও ধরেন 

ক যজাতআংপহতপাপা! বিজরো! বিমৃতু। বিশে কোহাবজিঘৎসোহপিপানঃ সহ্য- 

কাম? পতাসক্ক়ং সোহস্বেষ্টব্য? |-_ছান্দোগ্য ৮৬.১। 



ভ্রান্তি সত্য, বিছামান্। ২৯৭ 

জসতের সত্তা কোথার? প্রকাশে প্রক(শক ভ্রম, এক কারণজ-প্রকাশে অস্ঠ কারণ 
ভ্রম, শক্কির তারতম্যে জানাদির তারতম্য, এ সকলই সহজ বোধ্য। তথে ভ্রাত্তির 

যখন অস্তিত্ব আছে, তখন তাহাচে মিথ্যা কিরূপে বলিবে? মিথ্যার অস্তিত্ব 

কে।খায়? ভ্রান্তি আত্মকে আশ্রিত করিতে পারে বলিয়াই 

ত ত্রাস্তির অস্তিত্ব, নচেতভ্রান্তি বদি আল্মাশ্রিত না হইত, 

তবে কে তাহ! উপলন্ধি করিত? ভ্রাস্তিই বা কোথায় থাকিত? অজ্জানীর যখন 

ভ্রান্তি আছে, তখন জ্ঞানীর ভ্রান্তি নাই বলিয়াই কি ভ্রাস্তির অস্তিত্ব জঙ্বীকাধ্য 

হহবে? না,জানী স্বয়ং ভ্রান্তির অতীত বলিয়াই অজ্ঞনীর ভ্রান্তি তিনি জানিতে 

অক্ষম হইবেন? প্রকৃত জ্ঞানের স্যার ত্রান্ত-জ্ঞানও কারণজ । ঞশনের ওনামর্থ্য 

থাকিলে ভ্রান্তির কারণ সততই বিজ্ঞেয়। প্রকৃত প্রকাশের ন্যায় এ বিকৃত প্রকাশও 

প্রকাশ-ধর্থের নিক্ষমাধীন। আবার, ষে ভ্রান্তি ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক, সে ভ্রান্তির 

কারণ না মানিলেও, যে ভ্রান্তি একাবন্থ।পন্ন স্বজনের সাধারণ, তাহ।র 

কারণ অঙ্থীকার্ধ্য নহে। কাজেই সে ভ্রান্তি কোন প্রকারেই খিখ্যা-পদ-বাচীঁ নছে। 

তাহ! প্রকৃত পক্ষেই শক্তিজাত কাধ্য। সে কাধ্য ও কারণ উভয়ই প্রকৃত। যে কারণে 

কার্ষের উৎপত্তি, তছিরুদ্ধ কারণ বলে যে পধ্যস্ত ন। সেই কারণ প্রতিকৃত হয়, তৎকাল 

পর্য্স্ত সে কার্য অবশ্াস্তাবী, গুদ্ধ নাই বলিলেই যাইবে না। তোমার ত্রান্তি তুমি 

পরে বুঝিলেও সেই ভ্রাস্তিজাত তোমার পূর্ব কশ্শফল তেমাকে ত্যাগ করিবে না। 

তুমি মিথ্যা জানিলেও তোমার পূর্ব কর্মফলম্বরূপ চিত্তাসক্তি তোমার জনের 

বিরুদ্ধ করে তোমাকে নিয়োজিত করিবে । তুমি ভ্রান্ত হইয়া তোমার ইঠ্টানিষ্ট 
সাধক যে বহিষ্শ্ন কর, ভ্রান্তি অপগত হইলেও, সে ইঠ্টানিষ্ট যেরূপ তুমি ভেগ কর, 

ইহাও তঙপ ভোগ করিতে হইবে । জ্ঞান বলে ইহার প্রতিকার অবন্ঠ স্বীকা ধ্য,তবে সে 

প্রতিকারও জ্ঞানের শক্তিবলে হয়। ভ্রান্তি যখন জ্ঞানেরই প্রকাশ-শক্তি-খব্ধ কারক 

জড়শক্তি, তখন জ্ঞান বাল কেন ন! তাহা নিরাকৃত হইবে? এইরূপে নিরাকৃত হইল 

বলিয়াই কি তাহার কাধ্যকারিত। অস্বীকার্ধয হইল? প্রবল শক্তিদ্বার। ছূর্বল শক্তির 
পরাভব, শক্তির সাধারণ নিয়ম । সে নিয়মের অধীন বলিয়াই যে, শক্তি মিথ্যা বা তাহার 

কার্ধ্য প্রকাশ অলীক; তাহ নহে। কাজেই এ ভ্রান্তি উৎপাদিকাশক্তি যখন মত্য, 

তখন জ্ঞানী ব্যক্তি যেরূপ ভ্রান্তির আশ্রিত না হইয়াও,অস্চের ভ্রান্তি দেখিতে পান, পর- 

মেশ্বরও তদ্রূপ হয়ং সম্পূর্ণ ভ্রাত্তি-লেশ-বিবর্জিত হইয়াও, জৈব ত্রাস্তি দেখিতে পান। 

ভ্রান্তি মিথা। নহে। 



২৯৮ আত্ম-বিজ্ঞান। « 

বেদাস্ত বলেন আমর! এই যে স্কুল জগৎ দেখি, ইহা! আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ 
॥সক্ষিতি নামক পক্কীকৃত পঞ্চ মহাঁডৃত জাত । শব; স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ-_-এই পাঁচটা 

উহার কারণ। ইহাদিগকে তন্মাত্র বা অপকীকৃত সুষ্ষ্রভৃত 
৮০ বলে । ইহাই ঈশ্বরের প্রথম হৃষ্টি। তন্মধ্যে শব্ই আকাশ 

৫ আকাশই সৃষ্টির আদি। আকাশ না হইলে অন্য-স্থষ্টি 

১কাথায় স্থান পাইবে? অন্য চারিটার ক্রমান্বয়ে পর পর সৃষ্টি হইয়াছে । এই পীচটা, 

ত্াত্র পঞ্ধীকৃত হইয়া! পঞ্চমহাভৃত আকারে পরিণত । শব্দপ্রধান ভূতনুঙ্গপঞ্চক 

হইতে আকাশ, স্পর্শ প্রধান ভূতনুগ্মপঞ্চক হইতে বাধু; রূপপ্রধান হইতে তেজঃ, রস- 
প্রধান হইতে জল এবং গন্ধপ্রধান পঞ্চ তন্মাত্র হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি । মহে্বর 

ই সকলের সষ্ট!। তাহ।র অনির্ববচনীয় মায়া-শক্তি বলেই তাহার এ স্থষ্টি। তিনিই 

মায়ী, এ জগৎ ভাহারই ইচ্ছানুরূপ মায়া-শক্তির প্রকাশ মাত্র। ঠিনিই আলোচন! 

করিয়া ভাহারই সম্কল্পে এই এক মায়ারূপী জগন্বীজকে শতধ| করিয়া! ইহাকে এই 

বিশ্বরূপে পরিণত করিয়াছেন & | মায়! কোন দ্রব্য-পদার্থ নত্ধে। কাজেই যাহা 
তজ্জাত তীহ।ও দ্রব্য নহে । অতএব কোন দ্রব্য না হইলে এ বিচিত্র দৃষ্ঠ জগতের ত্রব্যতব 

লাভ, দ্রব্যবৎ উপলব্ধি কিরূপে সম্ভবে? প্রক।শের রূপ ত্রাস্ত হইতে পারে,রজ্জুতে সর্প- 

প্রকাশের স্যায় নানাত্রান্ত প্রক।শরূপও আমাদিগের জ্ঞান গোচর হইয়া থাকে । কিছ্ছ 

তা প্রকাগ্ঠের আশ্রয় ব্যতীত কোন ভ্রান্ত প্রকাশ কদ।চ দৃষ্ট হয় না। রজ্জুবা তদ্রুপ 

অনা কোন সত্য প্রকাগ্ঠ না থাকিয়া, সর্ধ-প্রকান্ঠ বিরহিত শুদ্ধ অবস্তক শূন্যে কি 

কদাচ ভ্রান্ত সর্প দেখিয্লাছ? প্রকাশ অবগ্ঠ শক্তি বাঁগণ ধর্ম । কিন্ত বস্তর আশ্রয় ব্যতীত 

শক্তি ব গুণ কি রূপে থাকিবে? তুমিই বা তাহাকে কিবীপে দেখিবে £ ৬৭ 

সততই বস্তার আশ্রিত, বস্ত গুণান্বিত হয় বলিয়াই, তুমি গুণ দেখ । বস্তু হইতে গুণকে 

সম্পূর্ণ-রূপে বিশ্লিষ্ট কর, তবে দেখিবে গুণ তোমার অদৃগ্ভ। কাজেই গুণের আশ্রহ 

দাতা বস্তুর অন্তিত্ব অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য । যদি বল এ প্রকাশই মিথ্য।। তাহা হইলেও 

দখিবে যে, সত্যের আশ্রয় ব্যভীত মিথ্যার অস্তিত্ব অসম্ভব । যাহ মিথ্যা, তাহ! কিছুই 

নহে। যাহা কিছুই নহে তাহা নাস্তি। নাস্তির আবার অস্তিত্ব কোথায়? কাজেই 

যাহার অস্তিত্ব আছে তাহা অবশ্যই সত্য । তৰে তাহাতে কিছু মিথ্যা খাকিলে,সে মিথা। 

নামের ভ্রান্তিষাত্র । কাজেই এ জগৎ-প্রকাশের অবশ্যই প্রকাস্ঠ আছে। ইহার আগুয়ে 
পাশা সস 



জগৎ সত্য | মায়! সত্য। ২৯৯ 

অবশ্যই প্রকৃত দ্রব্য আছে বণিয়াই ইহার ভ্রব্যত্ব লাভ। বেদাস্তমতে নে দ্রব্য 
বিশ্বব্যাপী নির্বিবশেষ আত্মসৎ। পরমেশ্বর স্বীয় সত্বদ্বারাই এই বিচিত্র বিশ্বের 

সত্তা প্রদান করিয়াছেন বলিয়ই ইহার সত্ত।॥ কাজেই পারমার্থিকার্থে তিনি 
স্বয়ংই এই জগদাকারে তাহাকে কৃষ্টি করিয়াছেন *। তিনি যখন সত্যসস্কর্ তখন 
উহার এই স্ষ্টির বিচিত্র প্রকাশ আগত্তক হইলেও, মিথ্যা নহে। তিনি যাহ! 
করেন সকলই সত্য। যিনি মিথ্যা-লেশ বিবর্জিত তাহাহইতে মিথ্যার উৎপত্তি 
অসম্ভব। তাহার ইচ্ছা ও তাহার নিয়ম অলঙ্বনীয়। অন্যের কথ! দূরে থাকুক, 
তিনি শ্বয়ংও সে নিয়ম লঙ্ঘন করেন ন।। আবার তাহার যে এই মায়া, ইহা প্রকাশের 

উৎপাদ্দিকা। হইলেও মিথ্য। নহে। ইহার যে প্রকাশ সে প্রকাশও'প্রকৃত ব্জারণজ 
প্রকশ। যেকারণ কূটের সংশ্লেষ বিশ্লেষ জন্য যে কার্য্য, যে কালপর্য্স্ত সে কারণ 

কুটের সংশ্লেষ বিশ্লেষের পরিবর্তন ন। হয়, সে কাল পর্যযস্ত, সে কাধ্য অবিনাশী। 

জগৎ প্রকৃততঃই সত্যঃ তবে ইহার আস্তত্ব আত্মার ন্যায় সর্বব্যাপী ব। সর্বাবস্থায় 

তুল্য ম্বভাবের নহে। ইহা আক্মার এক।ংশব্যাপী ও মততই পরিবর্তনশীল । ইহার 

জড়ধন্মকে আত্ম! ভাহার অ।পন ধশ্ম বলিয়া অধ্যাসগুণে গ্রহণ করেন বলিয়াই, আত্মার 

ভীবন্ব ও তাহ।র জন্ম মরণ।দি জড়বিকার । নে অধ্য।সের অতীত হইলে তিনি জগতের 

নাক্ষী?। জগৎ ন। থকিলে তিনি কাহার সাক্ষী হইবেন? শক্তি অবস্ত হইলেও, 

মিখ্য। নহে। ইহার জড়তাচ'ঞল্যনচ্ছতা ত্বক নামরূপ-ধারপ-সামথ্য ইহার প্রকাশ- 

ধম্ম। সে ধর্ম অস্বীকার করিলে সমস্ত প্রকাশই অসিদ্ধ হয়। চ্ছান্দোগ্য শ্রুতি 

এক আজাবজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞান বুঝাইবার জন্য যে, দৃত্তিকার তুলনায় সর্ববমৃণ্ম় 

পদার্থকে বাক্য-হুষ্ট নামিক বিক।র মাত্র বলিয়াছেন, ঘটসরাবাদিতে নৃতন জেয়ত্বের 

অভাবই উহ!র প্রতিপাদ্য । দুত্তিক!র ব.হত মৃণ্ময় ঘটসরাবাদর সন্বন্ধের স্তায় আত্মার 

সহিত জগতের সম্বন্ধ সর্ব বৈদান্ডিক সন্প্রদায়ের স্বীকার্ধয। এই শ্রুতিতেই (৬1৪1১) 
আবার এক অদ্বিতীয় সৎ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি শ্রবণ। পরে আবার আদি সৃষ্ট 

রোহিত শুরু কুচ এই তিন মৌলিক রূপকে সত্য বলিয়া তজ্জীত সমস্ত বিকীরকে 
৮০ সী 

* “সর্বানি পানি বিচিন্ত্য ধীরে। নামান কৃত্যাভিবদন্ যদান্তে'; | 

+ “সাক্ষী চেতা কেবলে! নিগুণশ্চ” । শ্বেতান্বতর ৬।১১। ৃ 
“বাচারস্তণং বিকারো নাষধেয়ং) মৃস্তিকেত্যেব সত্যং" (-চ্ছানোগ্য ৬১১ । 



৩০ টি আত্স-বিজ্ঞান | 

বাচারস্তণ আদি শব্ধ ব্যবহারে মিথ্যা বলিয়াছেন। এততৃষ্টে অনুমান ষে মৌলিক 

পদার্থ বিজ্ঞানের প্রাধান্য শ্াপনই এইরূপ বলিবার উদ্দেগ্ত। জগত্ডের মিথ্যাত্ব 

সাধন উদ্দেস্ত হইলে, এ রূপত্রয়কে সত্য ব জগৎকে অদ্বিতীয় সংশ্বরূপের প্রকাশ 

বলিতেদ ন। ॥ 

মুণ্ডক (১1১1৭) বলেন উর্ণন।ভির যেরূপ তন্ত স্জন ও গ্রহণ, পৃথিবী হইতে যেকুপ 

ববি, পুরুষে যেরূপ স্বত:ই কেশ লোমের উদগম, অক্ষর (পরমাত্মা) হইতে তঙ্রপ এই 

বিশ্বের উৎপত্তি। অতএব এই বিশ্বের অস্তিত্ব বা ইহার বস্তত্ব লোপকারী বলিয়া 

বৈদাত্তিক মায়বাদের যে খ্যাতি, সে খ্যাতি সর্ববাদীসম্মত নহে। 

তবে ধৈদান্তিক কেবল তাহার ঈশ্বরকে এই জগৎ ধর্দের অতীত নিত্য বুদ্ধ 

মুক্ত স্বরূপ করিয়াছেন। এবং এই শক্তি প্রকশরূপ জগংকেই ভ্রব্যবৎ গ্রহণে উহা- 
(তেই আত্মজ্ান, ইহ।রই যে ভোগাসক্তি, তাহ।কেই মাত্র ভ্রান্তি বলিয়াছেন । ? সেই 

্রান্তিৎঙ্গন্যই জীবের জীবন্ব, নেই ভ্রান্তির অতীত বলিয়াই মহেশ্বরের মহেস্বরত্ব। (ক) 

মায়ার পূর্ণ সবিস্তর স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রুতির অভাব এবং একমায়ী মহেশ্বর ব্যতীত 

অন্যে ইহার অব্যক্ত প্রঃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতেও অক্ষম। কাজেই মায়া সন্বদ্ে 

আর্য বৈজানিকগণকে অনেকাংশে তর্ক ও যুক্তির উপরই নির্ভর করিতে হুইয়17চ 

এই কারণে এ বিষয়ে তাহা দিগের মতভেদ । শারীরক (১1৪1৩) বলেন এই 

অব্যক| মায়া, তত্ব কি অন্যন্য (সৎ কি অসং' সত্যকি মিথ্যা) তাহা নিরপণের 

অযোগ) ॥ ইহ। অনির্বচনীয় এবং সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের একরূপ আত্মভুত | ন/মরূপ 

মায়ার প্রকাশ। অগ্রকাশ।বস্থায় ইহ। নামর।পোৎপাদিক। শক্তি (খ) মাত্র । তখন 

ইছার্টঅন্তিত্বের উপলব্ধি পথ্যস্ত লুপ্ত। এই পূর্ণ সাম্য প্রকৃতি-ভাবেই ইহা পর. 

মাত্বার আশ্রিত । কাজেই ইহার জন্য তাহার অধ্বৈতত্বের হানি হয় ন।। 
আপ এ আন পর পপ পি ও সপ পন চি শপ এস চা এল 

(ক) “অজে। হোকে। জুবমাণোহনুশেতে জহাত্যেনাং তুক্তভোগামজোহন্য; 1 

দ্বা,নুপর্ণা সবুজ! সখা সমানং বৃক্ষং পরিষন্থজান্তে | তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্থাববত্্যানগ্ন 

ন্যোহভিচাকশ্রীতি ॥ সমানে বৃক্ষে পুরুযো 'নমগ্লোহনীশয়া শে।চতি মুহমানঃ। দু 

ব?| পঞ্ঠত্যন্যষীশমন্ত মহিমানমিতি বীতশে।ক৮ 1 শ্বেত ৪1৫-৭ 1 

প্লে) আক।শে! বৈ নাম ন।মরূপয়ো নিরব হিত। তে যদস্তর! তদ্ব্রহ্ম । 

ৃ শারীরক ২১১৪ । 



. শধষসমনোবৃতি ও কয়না। . ৩৯ 
পঞ্চম অধ্যায়। 

শরীরেন্দরিয়ান্তঃকরণ ।॥ উহাদিগের সহিত জীবের সন্বন্ধ। 

জীবন, মৃত্যু, মুক্তি। 

বিষয়-কম্পনের স্বীয় বিশিঙ আকার 'ও প্রকাখভাবসহ বহিঃপ্রসা- 

রণাসক্তি আছে বলিয়া, ইহা! কেবল স্বজাতীন্র উপাদানে* নির্মিত পদার্থ. 
[১৯] বিষয় ইনি উত্তেজিত করিয়া। সপ্রকাশ হইতে সক্ষম । শব- 
অন্তকরণ ও বিষয় কম্পন কর্ণভিন্ন নাসিকাদ্বারা বা গন্ধ-ঝ্পন 

ছি নাসিকাভিন্ন কর্ণদ্বারা প্রবাহিত হইবার অযোগ্য। 
এই কারণেই কর্ণ শব্দোপাদান, ত্বক্ স্পর্শ, চক্ষু রূপ, জিহ্বা রূস, ও 

নাসিক গন্ধ উপাদান-দ্বারা গঠিত ॥ (৫১) বহির্বিষর-শক্তি কম্পনা্ষারে 
বহিঃপদার্থে উখিত হইয়া গগণস্থ, তৎসংলগ্র স্বজাতীয় উপাদান উত্তে- 
জিত ও কম্পিত করে। সেই গগনকম্পন তজ্জাতীর জ্ঞানেন্ড্িয়কে 

কম্পিত করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সেই কম্পন মনের তজ্জাতীয় উপাদানকে 

কম্পিত করে। মনের এই কম্পনের নাম--“মনোবৃত্তি । চৈতন্ত 
জ্ঞান) স্পৃষ্ট হইয়!, ইহাই “কল্পনা”। এই কল্পনাবলেই আমাদিগের যাব- 

(৫১) বেদাস্তনার ৫১ হু। স্বজাতীয় পদার্থই যে এক অনে।র আকর্ষক বিশ্রীতীয় 

পদার্থ নহে-_এই কম্পন বলে পদার্থদ্বয়ের আকর্ষণই তাহার কারণ। এক পদার্থের 

যেরূপ কম্পন স্বভাব সে পদার্থ তদাকারে কম্পনোত্তেজক অন্য পদার্থভ্বারাই কম্পিত 

হইবার যোগ্য বলিয়। তগ্ধলে আকৃষ্ট হর । বেদান্ত বলেন স্ন্দন (কম্পন ) সর্বত্রই 
রজোগুপের কাধ্য। কাজেই স্পন্দন জন্য ইন্ড্রিযগণ রজঃপ্রধান প্রাণের আশ্রিত। 

তৰে খরূপে স্পন্দিত হইয়1 ইন্্রির়গণ মে ষ্টহা্িগকে জৈবজ্ঞ।নের গোচর করে, তাহা 
ইন্রিয়গণের স্বীয় সত্বষ্ঠণের প্রকাশ ধর্শ্ে। তজ্জনা তাহার! প্রাণের জপেক্ষী নহে। 
রাজমিক প্রাণের সাত্বিক প্রকানধণ্ম নাই (শীরীরক ২৪।১৯)। ৃ 
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তীয় বহির্বিষয়-জ্ঞান। অতএব এ জ্ঞান উৎপাদনজন্ত বহির্কিষয়ের 

কোন অংশ মনে গমন করে না । বিষয়ের কোন রূপ ক্ষয় বৃদ্ধিও হয় না। 
বিষয়োপাদান বিষয়েই থাকে । তছ্খিত কম্পনমাত্রই তৎসংলগ্ন অন্ত 
পদার্থের শ্বজাতীয় উপাদান কম্পিত করে। এইরূপে এক পদার্থের 
কম্পন বলে“অন্ত পদার্থ কম্পিত হুইয়া,পরিশেষে নন কম্পিত হয়। জৈব- 
জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া, এই মানসিক কম্পনই বিষয়-জ্ঞান। মনের 

কম্পন ও বহির্ধিষয়ের কম্পন, এ উভয় একই বিশিষ্ট-প্রকাশ-ভাবাপন্ন 

কম্পন। এই বিশিষ্ট-প্রকাশ-ভাবাপন্ন কম্পনই মৌলিক (কারণ) বিষয়। 
ইহাই সংপ্রতিবিশ্বিত শক্তি-বিকার। ইহার সমাষ্টই কারণ জগৎ। শ্বজাতীয় 
পরমাণু সংগ্রহ-বলে পরিপুষ্ট হইয়া, ইহাই স্ুল জগৎ। কাজেই জড় 

বহির্জগৎ ও তাহার হুক্ম মানসিক কম্পন, স্বরূপতঃ এ উভয়ই এক। 
এই করণে মানসিক কম্পন বলে আমাদিগের বহির্বিধয় জ্ঞান প্রকৃত। 
বাহ! মনোজগত, স্থুলত্ব গ্রহণে তাহাই বহির্জগৎ । 

বিভিন্ন বহির্বিষয় গ্রহণের জন্ জ্ঞানেন্দরিয় যে রূপ পৃথক্, নন তদ্রপ 

মে । এক মনই সর্ধবিধ বিষয়-বৃত্তি গ্রহণ করিতে সক্ষম । ইহা! শব্দ 
স্পর্শীদি পঞ্চতন্মাত্রের দ্বারা গঠিত । যদ্দি বল মন যদি এক হইয়াও সন্দ 

'বিষয়-কম্পন প্রকাশ করিতে পারে, তবে জ্ঞানেক্তিয় পারে না কেন? 

তাহার উত্তর -___-পদার্থ বত সুক্ষ স্বচ্ছ ও কারণা- 
চর সবক হয়, তাহার উপাদানগত তন্মাত্র তত অমিশ্র 

ভাবে সর্ববিষয়কম্প- 
ও পরস্পর বিশ্রিষ্ট থাকে বলিয়। প্রত্যেক তন্মাত্ 

নেরউৎপাদদক । স্বীয় উ: . রঃ 

ইহার কারণ। য় উত্তেজক স্ফ্ুরণ বলে পৃথক্র্ধপে স্যৃত্তি লাভ 

করিতে সক্ষম হয়। এই কারণে সুক্ষ ্বচ্ছ মন 

এক হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সর্ধববিষ্বকন্তুর্তিলাভ করিতে সক্ষম 
হয়। কিন্তু স্থল কার্ধ্য-ধন্মাত্বক বহিরিক্ট্িয় তত্রপ হয় না। বহিরিক্জিয় 

পন্ধীকৃত তন্মাত্রে গঠিত এবং তাহার পার্চীভৌতিক উপাদান পরম্পর 
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মিশ্রিত ও সংশ্লিষ্ট । কাজেই তাহার যেটাতে যে তম্মাত্রের আধিক্য, 
সেটা কেবল সেই তন্মাব্রপ্রধান বিষয়ের মিশ্রিত স্থূল স্করণ (কম্পন) 
গ্রহণে সক্ষম । এই কারণে কারণ-শক্তি-প্রকাশ যে রূপ দৃরব্যাপী 
হয় (০091৪ 21) 9য91)060 1910 ০? 20610 ) কার্ুশক্তি-প্রকাশ 

তদ্রপ হয় না। 

সুক্ষ মৃহু কম্পন গ্রহণজন্ত মনের স্থিরতার প্রয়োজন । চঞ্চল জড়- : 

স্বভাব মানব তাহার মনকে তদ্রপ স্থির রাখিয়া সুস্কম্পন গ্রহণে অক্ষম । 

চঞ্চল মানব কেবল স্থুল মন্থর জাগতিক কম্পনমাত্র গ্রহণ বর্শরতে প্রারে। 

কিন্তু বহিঃস্থুল কম্পন জ্ঞানেক্ছ্রিয়ের সাহায্যে ক্রমে 
সক্্ীকত না হইয়া! ম্বতঃ অন্তঃকরণোপাদান 

কম্পিত করিয়৷ স্বস্বভাবে স্ুর্ভিলাভ করিতে অক্ষম বিধায় আমন) বহি- 
রিক্দিয্-কম্পন-বলে নিয়মিত (798012$60 ) অন্তঃকরণ-বৃত্তি-মাত্রের জ্ঞান- 

লাভ করিতে পারি। এই কারণে,আমাদিগের বহিরিক্রিয়ের প্রয়োজন । 

তবে বহিরিক্দ্িয়ের সহিতও অস্তঃকরণের সম্বন্ধ আছে বলিয়া, অন্তঃ- 
করণ স্পন্দন পরিস্ষ/ট হইবার পূর্বেও, বহিরিক্্িয়কম্পন বলে শিশুর 

জ্ঞানের ন্যায় “আলোচন” নামক এক অতি অক্ষ, জ্ঞান জন্মে। কিন্ধু 
স্দ্ধ তদ্বলে বস্ত-নির্ণয় অসম্ভব । মনোবৃত্তির সাহায্যে বিচার বলে আমরা 

বস্ত নির্ণ্ করি এবং বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে সে বস্ত্র পুর্ণ, নিশ্চয় উত্ীলন্ধি 
লাভ করি। এই কারণে উহাদিগের উত্তরোত্তরের সত্ব-প্রাধান্য এবং তমঃ 

প্রধান বহির্জজগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ জন্য বহিরিক্দিয়ের সত্বাংশ সর্ব 

পেক্ষা অধিক তমঃ প্রধান বা মলিন । 

বিষয়-কম্পন যে স্ুলত্ব ও বলভেদে বহুবিধ তাহা আমাদিগের অবি- 

দিত নহে। আর্ধ্য-বিজ্ঞান ইহার অনেক ভেদ স্বীকার করেন (৫২)। তমঃ 

:(ৎ২) এমতে শব্ধ বলভেদে পরা, মধ্যমা, পশঠান্তী। বৈখরী, এই চতুর্রিধ। বৈখরী 
অরা ত্রিবিধ। ইহার সুগ্মতর্স বিভাগ ব্বয়মাত্র উচ্চারকে শ্রবণেত্রিয়-গ্রাহ্া। রীবা 

ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন । 



৩০৪ আত্ম-বিজ্ঞান। 
শাহ ারব৯০০৬৬ ৩ ৬০ টি ওর সস সপ সত ৫৫৮ এ আপ তত বউ এপ পাচার 

অবরোধক বলিক্বা তমঃপ্রবান আশ্রর়কে কম্পিত করিতে হইলে কম্পনেঃ 

যে পরিগাণ স্কুলত্বের আবশ্তক, সত্তপ্রধান আশ্রয়ে 

কম্পিত করিতে হইলে তৎপরিমাণ নিশ্রয়োজন 

সত্বপ্রধান ক্ষেত্রোথিত কম্পন সাধারণতঃ সুক্ষ, লঘু, ক্ষিপ্র অথচ খজু। 
রজঃ প্রধান সব্প্রধান হইতে « লঘুতাক্ন কম, অথচ বেগে অধিক । তবে এ 
বেগ অসরল ও ছঞ্চল। তনঃ-প্রধান কম্পন স্থুল 'ও মন্থর | গুণত্রয়ের ক্রিয়। 

পর্যালোচনা করিলে,উহাদিগের আরও অনেক কাধ্যভেদ দৃষ্ট হইবে। এই 

কারণে হুক্্দর্ণী আর্ধ্যচিকিৎসকগণ একমাত্র নাড়ী-গতির (স্পন্দনের) অবস্থা 

পর্যালোচন। করিয়া মানবের সর্ধপ্রকার রোগের পরিচয় পান। আয়ু- 

ব্বেদের বাধু, পিত্ত ও কফ এই সত্ব, রজঃ ও তম:গুণের রূপান্তর ॥ কম্প- 

নাদি ঞ্ণের এরূপ আশ্চধ্য সামর্থ্য যে, আশ্রয়-গত সামান্ত শক্তিবিকার 

দ্বারাও কম্পনাদি বিকৃত হয় ৷ ফটোগ্রাফ, ফনোগ্রাফাদি ইহার পরিচায়ক । 

বে বিষয়-কম্পনের স্থল সুক্ষাদি যে রূপভেদ, সে বিষয়-কম্পন তদন্থরূপ 

ভেদযুক্ত বিষয়-গঠিত পদার্থকে মাত্র তন্তাবে কম্পিত করিতে সক্ষম । 

এই কারণে যে ব্যক্তির স্থুলহ্ক্সভেদে যে রূপ বহির্ষিষক্ব-জ্ঞানের সামর্থ. 

প্ তাহার ইন্ড্রিয়াস্তঃকরণের উপাদানও তদন্ুরূপ। 

ভি ক আবার যে ব্যক্তি ইন্জিক্ান্তঃকরণছারা” যে বূগ 

বেরজ্ঞান-সামর্থা ও বলের বিষয়-বৃত্তি গ্রহণ করিতে অভ্যাস করে, 

অ্ত।সভেদে তাহার তাহার ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণে তদনুরূপ উপাদান পরি- 
হইত্দ্রয়াস্তংকরণের 

ব্যবহারাভাবে অন্ত উপাদান ক্রমে উপ!দান-ভেন। পুষ্ট হয়। 

ু্ববল ও অকর্শান্য হয়। ছুর্বলালোকে পাঠাভ্যন্ত 
সত ০.৪ পদ গ দি ভাত “১ এপ 

বিষয় কম্পন বহবিধ 

পশ্যস্তি পর্যন্ত সাংসারিক অবস্থয় উচ্চ(রকেরও অবিরত । বৈথরীর স্কুলতম বিভাগ 

মাত্র অন্য ব্যক্তির অবপোপধুক্ত | কাজেই আমরা বহিঃশবের যে উচ্চনীতত্ব অনুভব 

করি তিৎসমত্তই এই বৈখরীর উচ্চতম বিভাগের অন্তর্গত। 



প্রবৃত্তি । অুম্তঃকরণের উপাদান ও উন্নতি । ৩০৫ 

ব্যক্তি যেরূপ হূর্বলালোকে দেখিতে পারে, সবলালোকে পাঠাভ্যন্ত ব্যক্তি 
তন্রপ পারে না। সতত পুস্তক-পাঠাভ্যন্ত ব্যক্তির দূরদর্শন-শক্তির হাস 
হয়। যে বিষয়-পরমাণু-সমন্িত্বার! ইন্জরিয়াস্তঃকরণ গঠিত, আমাদিগের স্তায়, 
সে সকল পরমাণুরও আত্মা, আসক্তি ও অনাসক্তি আছে। এই আসক্তি 
অনাসক্তিই তাহাদিগের আকর্ষণবিকর্ষণপ্রবৃত্তি। তাহাদিগকে যেরূপ 
কম্পনে অভ্যস্ত করাইবে, সেই আসক্তি-গুণে, তাহারা তদন্ুরূপ বহিঃ- 

শক্তিরই আকর্ষক হইবে । এবং তাহাদিগের তদনুরূপ প্রাণশক্তিরই 
বৃদ্ধি হইবে। অন্য উপাদান হইতে প্রাণশক্তি বিকর্ষিতু হইবে। এই 
কারণে অন্ত উপাদান ক্রমে নিস্তেজ ও নিক্রিয় হইবে। " 

তমঃপ্রাধান্তে যাহা বহিঃ শব্দাদি,সত্ব-প্রাধান্তে চৈতন্ত-প্রকাশক হইয়া, 

তাহাই শবাদি-সংস্কার। বহিঃশবাদির যাহা কম্পন, সংস্কারের তাহা 

কল্প না । এই সংস্কার-শক্তি অস্তঃকরণের ইপাদান | 

ইহাই শব্দাদি তন্মাত্রের সত্বপ্রধান অংশ। অত- 

এব শব্দাদির সত্বপ্রধান অংশই অন্তঃকরণের উপাদান। অন্তঃকরণের 

সত্বপ্রাধান্যজন্যই চৈতন্য, অন্তঃকরণের সহিত তাদায্মযধারণে সক্ষম | 

আমরা! দেখিয়াছি গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের নিত্য সহচর। কাজেই 
পংস্কার সত্বপ্রধান হইলেও ইহাতে তমঃ ব৷ রজঃ গুণের আত্যস্তিক অভাব 
নাই। তবে অবস্থা বিশেষে গুণত্রয়ের পরস্পরের তারতম্য হয় মাত্র 

আমরা যে অন্তঃকরণের মৃঢ়াদি অবস্থাভেদ 

দেখিয়াছি, তৎসমস্ত সংস্কারের গুণ পরিবর্তন জন্য 

তমঃ প্রাধান্তে অন্তঃকরণ মূঢ় ও রজঃ প্রাধানে 

ক্ষিপ্ত হয়। আবার রজগু ণের প্রাবল্যে তমঃ যত অভিভূত হয়, সত্ব তৎ 

সপ্রকাশ হয়, চিত্ত তত বিক্ষি গু হুয়। এই রূপে সত্বগুণের প্রকাশ যত বুদ 
পায়, তমঃগুণ তত অভিভূত হ % এবং তৎসহ ইন্ধন-দগ্ধান্তে ইন্ধান-দগ্ধ-কার 
অগ্নিজ্বালার ন্যায়, প্রয়ৌজনাভাবে, জসিক চাঞ্চল্য তত নিস্তেজ হয় 

২ 

অস্তংকরণে'পাদন। 

অস্তকরণের 

ক্রমোন্নতি | 



৩০৬ আত্ম-বিজ্ঞান। 

তামসিক জড়ত। নাশই রাজসিক চাঞ্চল্যের কার্য । তমঃ ও রজঃগুণের 
অভিভব-আধিক্যে ক্রমে চিত্ত একাগ্র ও সমাধি পরিণাম লাভ করে। 

চিত্তের তমঃ রজঃ মল যত অভিভূত হয়, চিত্তে চৈতন্ত-প্রকাশ তত সবল 
হয়, ইচ্ছায় তত ইচ্ছার আপন স্বাভাবিক প্রাকান্য সপ্রকাশ হর । এই 

কারণেই বিশুদ্-চিত্ত যৌগিগণের যোগৈশ্বধ্য । অন্তঃকরণের গুণ পরি- 

বর্তন ও তদাশ্রিত চৈতন্তাসক্তি পরিবর্তন, ইহার! পরম্পর পরস্পরের 
. সহায়। আগর 'কর্মীদির অভ্যাসধলে আমাদিগের আসক্তি বেরূপ পরি- 
বর্তন করি, আমাদিগের চিত্তগুণের তদন্থুরূপ পরিবর্তন হয় । আবার 

আহারধদিদ্বারা চিত্তগুণের যেরূপ পরিবর্তন করি, তদন্ুব্ধপ চৈত্তন্-প্রকাশে 

আমাদিগের আসক্তি জন্মে। আসক্তিজন্যই আমাছিছের কন্ম-প্রবৃন্তি | 

যখন আমাদিগের যে রূপ আসক্তি, হথন তদন্ব্ূপ কম্ম-প্রনুত্তি। চিত্ত 

সক্তির ক্ষিপ্তীবস্থায় আমরা সাংসারিক-ইশব্্যাদিলাভের যেরূপ আকাজ্কী, 

একাগ্রাবস্থার সে এশর্ধ্য পরিত্যাগে)নির্বিশেষ চৈতন্য ও শান্তিলাভের ভদ্রপ 

আকাঙ্ী। আমাদের যেরূপ অবস্থ!ই হউক না ফেন, কোন অবস্থারই 
আমরা স্বীয় আপাক্তি বা স্খ-জ্ঞানের বিরুজ্জাচার নহি । আসভর ক্রমে 

ন্নতি স্বভাবের নিয়ন । যেব্যভির হার তৃষ্ণা শ্রবল, সংসার সেবাই 
তাহার পক্ষে হতকর । পাপপুণ্য বিচার পুর্কক সেই পেবা বই, এ জন্জে 

রা শপ 

না হয় জন্মান্তরে, তাহার চিতগুণ পরিবন্তিত হইয়া, চি স্স্ছ হইবে: 

তখন চৈতন্ত-প্রকাশের আবিক্যে স্বভাবতই সংসার্-ব্ভৃষ্'র তাহার 

আসক্তি জন্মিবে। তখনই সে সংদার-বিতষ্চ-নুদ্ধি-জন্য চেষ্টার অধিকারা 

হইবে। ক্রমোন্নতির নিয়ন সততই মঙ্গলময়, সততই সুথপ্রদ | এ নিয়গ 

লঙ্ঘন পূর্বক অনধিকার-চর্চা ও পাপাসক্তি জন্যই জীবের যাবতীয় 

অমঙ্গল ও ক্লেশ। | 
আমরা দেখিয়াছি ভ্রাস্থিজন্য আত্মার অনাস্মে আত্ম-ন্ান এবং সেই 

ভ্রান্ত-আগ্-জান-জন্ত আত্মার জীব-ভাব। অতএব আত্মারই জীব-ভাব। 



জীব ও মুক্ত আত্মা । ৩০৭ 

জীব অনাত্মাশ্রিত আলম্মা। তাহার এ অনাত্মাশ্রয় শ্রাস্তিজন্ বলিয়। 

হিরা অন্বীভাবিক। কাজেই জীবভাবের নাশে, তাহার 

ভাবও মুক্তি। জীবের বিনাশ নহে, তাহার দ্বভাবলাভ, ্বরূপ-প্রতিষ্া, 
সহিত ভাহার স্কুল তাহার মুক্তি জীব-ভাবে তাহার যে বিশিষ্ট- 
»রীরও অন্তঃকরণের দিতি | রর * সত্য পাথক্য। সভ্য, ভাব-শ্রাবপতা ( বিশিষ্ট ভাবাপন্ন বুদ্ধির আশ্রিততা) 
আবন! জড়সত্তা। ছিল, এবং সেই ভাবের (বৃদ্ধির) অতিরিক্ত চৈতগ্- 

হাদ্থাই জীন । প্রকাশ বা উপলব্ধির অসামর্থ্য ছিল, এখন কেবল 
তিনি দেহ ধিশিষ্ট-প্রবণ-স্বভাব-বুদ্ধধাত্মত্বরূপ বদ্ধ 

ভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন। স্টীহার চৈতন্ত-প্রকীশোপলন্ধি- 

নামখোর এখন হ্বান হইল না, সব্ধবাধা বিরহি5 হইয়া, সে সাম্য অসীম, 
অনন্ত হইল ৷ পরিচ্ছিন্ন বদ্ধিভে আম্মঙ্ঞান জ্ন্ত যে দেশ-কাল-ঝুস্ত-পরি- 

চ্ছিন্ন 'মাত্ম-সংস্কার ছিল, সে সংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, তিনি এখন 
অপরিচ্ছিনন বিড় হইলেন । (৫৩) 

(৫৩) বেদ নথ (২1৩1১৭০১৮) জব ও অ'ম্মার পাখকা সাকার করেন না তন্মনি?। 

একমাত্র আান্ধ ই চেতন। স্বরূগতঃ এক ও অভিন্ন হইয়।ও 
জীন ? হাছু' এক টিয়া নার রা ৃ 

কাশ লেপ ঘটা দি অনঙ্গজন্ত ভিন্ন লোক যেরূপ 

পোধ ফেগে ভর, চন হদপ বুয়া ইন ভিন্ন । তিনিই দিপদ, 

শহরে অনু প্রবিষ্ট হইয়াছেন | নই - হুঙ্পন এট” কষ্ট করিয়। হয়ং লিঙ্গ-শরাঁর হইয়া € 

স্-বৃভদ!) 1৫1১৮ | 

জলে কঘের প্রতিবিদ্বের হ্যায় বুদ্ধতে পরনান্স।র প্রতিবিদ্ব (বেদান্তে ২৩৫০) 

এই বুদ্ধি প্রতিবিশ্বত বা প্রজ্ঞানন'রুট আত্ম'ই জীব । এই কারণেই জীবকে বিজ্ঞান- 

নয় আল্ম! বলে। প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান ও বুদ্ধি একার্থক । বুদ্ধিতে 

আত্মজ্ঞ'ন জ?যই বুদ্ধির নহিত জীবের একী ভাব, তাহার তৎ 

ধুদ্ধ) ভাবাপঞ্জি তৎপরতন্ত্র প্রকাশ, তন্ময়ত1। 'স্তেৎ ব্য্ছি যেরূপ স্ত্রীময়। জীব তজ্রপ 
বুদ্ধি-তন্মম, এক আম্মাই এইরূপ নান। প্রকার অচেতনের নহিত জড়ভ।ব গ্রইণে বিজ্ঞান- 

মা নলানয় প্র!ণনয়, চক্ষু্দয়াদি পান1 ভাবে পরিচিত 1 বৃহদারণ্যক (৩৭1২৩) বজেন 

জীব বিজ্ঞানময় আত্ম! 
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এক আত্মা! ব্যতীত অন্য জরষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাত! নাই। আত্মাই হৃদয়ে অস্তঃ- 

কের্যাতিঃ এবং প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময় । তিনি বুদ্ধির সহিত আপনাকে সমান (তুলা ব 

এক) ভাবিক্কাই বুদ্ধি কাম্যতা লাভে ইহ পরলোক সঞ্চরণ করেন। এই বুদ্ধি কাম্যতা, 

বুদ্ধি-মরতা, বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞানজন্যই কেবল জীব, ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ।-_বেদাস্ত ৩২।৬। 
অবিকৃত আর্মীই উপাধিবশে জীবভাব প্রাপ্ত । কাজেই স্বরূপতং জীব নিরবচ্ছিন্ন 

নিত্য চৈতন্য । নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সর্ববকালিক' 

রূপ। এই কারণে বেদাস্তমতে জীব আগন্ক চৈতন্য 
নহে।--“জ্ঞোহএব'-- বেদাস্ত ২৩1১৮ । 

স্বরূহাতঃ জীর্ক ্ ুযুপ্তির অতীত। স্ুযুপ্তিকালে তিনি স্থপ্ত হন না, স্বয়ং সপ্রকাশ 

থাকিয়! ( সাক্ষী-স্বরূপে) লুপ্তব্যাপার ইন্দ্রিযরদিগকে দেখেন (বেদান্ত ৩।২।৭-১০ )1' 

তখন তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃ (বুদ্ধ্যাদির সাহাব্যব্যতীত শ্বয়ং ন্বপ্রকাশ)। যিনি বিজ্ঞা 

নের জ্ঞ।তা,বিজ্ঞানের সাক্ষী, তাহার বিলোপ অনস্তব। স্ত্রাণ. 
নুযুপ্তিটিত জীব সুপ্ত | 
নহে পূর্ণ চৈতন্য লইতেছি, ইহা৷ যিনি জানেন, তিনিই আত্ম! ৷ অতএব আস্মা 

স্বরূপ । যখন এক্ত্রিয় জ্ঞানের জ্ঞাতা, তখন তাহার নিত্য-জ্ঞানভাই 

সিদ্ধ। তবে স্থযুপ্তি ও প্রলয়ে জীব দরূপত সৎ সম্পনু 

হইলেও, তখন তাহার জড়াহংজ্ঞানাক্মক অজ্ঞান-সংস্কারের আত্যন্কিক ধ্বংস হয় না। 

শক্তি-রূপে এ সংস্কার বাল্যক।লে শ্বঙ্জ প্রভৃতি পুরুষ-চিহ্কের ন্যয়, অক্ফ,ট বীন্তণ- 

কারে খাকে। না! থাকিলে, পুনর্জাগরণ বা স্থষ্টি কালে এ অজ্ঞানতা কেোথাহ্হাতে 

আসিবে? আকশ্মিক-উৎপত্তির মত অতি-প্রসঙ্গ দোষ যুক্ত । সে মত বেদণন্ত বিরুদ্ধ ' 

জীবাস্মাস্ট এই অজ্ঞান-শক্তি থাকে বলিয়।ই, সে শক্তির প্রভাবে, নুষৃপ্তি ও প্রলয় কালে, 

জীব বরহ্ম-সম্পন্ন হইয়াও, জানে না যেসে ব্রহ্ম সম্পন্ন হইয়াছে । এবং বুথান ও পুন 

সৃষ্টিকালে ব্যাপ্র বাসিংহার্দি যে যে রূপ ছিল; সে নেই 

মৃক্তিতেই তাহার ৮. রূপই হয়। কেবল এক মুক্তিবলেই তাহার চৈতন্য স্বীর 
০ ও ন্বরূপ প্রাপ্ত ও অপ্রতিহত হয়, তখনই তিনি সংসম্পন্ন হইয়া 

বলিতে পারেন যে, আমি এই সপ্রকাশ অজ্ঞানাম্পৃষ্ট নহান্ 

পুরুষকে জানিয়াছি। তাহাকে জানিয়াই; জীব নিদ্রা প্রলয়ের প্রভ|ব অতিক্রম করিয়া 

সা লাভ করে। 

. এখন. দেখিলে যে বেদান্ত মতে জীবের চৈতন্য বুদ্ধ্যাদি সংযোগে উৎপন্ন নহে। 

জীবনিতা-চেতন্য,অ]- 

গন্ভতক চৈতন্যনহে। 



বুদ্ধির গুণ। জাগ্রদাদি অবস্থা | ৩০৯ 

দি সংযোগে (বুদ্ধ্যাদিতে আত্ম-জ্ঞান-জন্য ) বরং তাহার চৈতন্যে বুদ্ধ্যাদিজাত 

জড়গুণের অধ্যাস, তাহার টচৈতন্যের বৃদ্ধা 
বৃদ্ধিসংযেগে, জীবের জডতী রতি মে ই ঠা ট রচ্ছিন্ন ভ টা কত পরি ব। স্বরূপতঃ নিত্য 

চৈতন্য হইয়াও, চৈতন্য প্রক[শজন্য, জীববৃদ্ধযাদির আশ্রিত 
»এবং বুদ্ধ্যাদির সত্ব রজঃ তমোগুণে তাহার চৈতন্য গণাস্থিত। 

জীবের যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও মোহতাব, তাহ।ও তাহার স্বরূপের্ নহে। তাহার এই 

জড় বুদ্ধ্যাদির ধর্ম । নির্িবশেষ উপলব্ধি তাহার স্ব।ভাবিক হইলেও,জড়ীভিমান জন্য, সে 

বিশেষ জড়-জ্ঞন ব্যতীত, নির্ব্বিশেষ উঠ্লালন্ধির অযোগ্য। 
জাগ্রত, স্বপ্ন সুবুপ্তিও বদ্ধা'দির সতেজ নিস্তেজতা,তাহ।দিগের বিষয়-ছ ়ী-গ্রহণের 
মোহ। এসকলবুদ্ধিং __ 
অংশের । জীবাং. তাঁরতন্য জন্যই, জীবের বিবয়-জ্ঞানের তারতম্য। সব রজঃ 

শের নে তমঃ, এই গুণত্্য়ের গরম্পরদ্বার। পরস্পরের অভিভব গুণে, 

বুদ্ধ্যাদি ননথে স্থির স্বচ্ছ। সময়ে চঞ্চল, সঞ্ধপী আবার 

তসাচ্ছন্ন ও নিধি হয়। এই কারণে জীবের বিষয় উগ্লন্বিরও তদনুরূণ ভাবগরি- 

বণ্ুন । বুদ্ধ্যাদির এ তামসিক নিক্ষি য়ভাবজন্যই জীবের নিত্র। ও শুচ্ছ1। শ্রুতি বলেন 

মন যখন অন্যত্র স্থির হইবার স্থান ন। পাইয়া প্রাণের আয়ে নিষ্ষিয় হয়, মন-আশ্রিত 

সীব তথন হুপ্ত হয়। তখনও তাহার বুদ্ধ।দিতে আক্মাভিমানের অভাব হয় ন। 

বলিয়।, দেই অভিমানের অভিভব-গুণে জীবের স্াঁভাবিক উপলব্ধির থর্ববত। জন্মে 

বটে। কিন্তু তন্ধতলে তাহার বুদ্ধযাদিজাত ছ্বৈত-জ্ঞান ও সুখ ছুঃখাদি সাংসারিক 

ভাবো” লন্ধির যেরূপ লোপ হয়, তাহার শ্বাভীবিক অতীন্দ্িয় অদ্বৈত আনন্দোপলন্ধির 

বা জনের তক্রপ আত্যস্তিক অভ।ব হয় ন। (শারীরক ২।১1১৮)। এই জন্যই ইপ্তে।খিত 

ব্যক্তি বলে -“আনি স্থথে নিদ্র! যাইতে ছিলাম” । স্বপ্নকালে জীবের তমোপ্রধ!ন স্কুল 

শরীর তমোগুণের অভিভবে নিষ্ষিয় হইলে, জীব প্রাণদরা স্বীয় ভুল শরীর সংরক্ষিত 
করিয়া, নজৌপ্রধ।ন মনে অধিষ্ঠিত হইয়া, স্থল শরীর ত্যাগে, মনে (বাসনা) জগতে নানা 

স্থানে ভ্রনণ, নান'রূপ বাসনাময় সখ ছুঃখ্যাদদি ভোগ করে ।-__বৃহদ।রপ্যক 8।৩। পরে 

মনও যখন তমোগুণের অভিভবে নিছ্ষিয় হইয়া ম্বীয় আশ্রয়স্থল প্রীণের অভিমুখী 
হয়) জীবও তথন প্রাণ-বন্ধনের সাহায্যে হুত্রাবদ্ধ শকুনীর ন্যায় পুনরায় স্কুল শরীরে 

প্রতাগত হয়। নন: প্রাণে লীন হইয়। সুপ্ত হইলে, জীব স্বয়ং তেজোমাতর (ইন্দিয়াদির 

শক্তি ) গ্রহণ পুর্ব ₹, হৃদয়ে গমন করিয়া, দহররূপী ম্থীয় সৎশ্বরূপ-প্রীজ্ঞ-আকা য় সম্প 
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শপ সা 

ও জ্যোতি-স্বরূপ হয় ।--বৃহদারণ্যক্ ৪1৩ ব্রা ও চ্ছান্দোগ্য ৬।৮ থ। তখন সে আর স্বপ্র্ত 

দেখে না। তাহার তখন পাপ পুণ্য শখ দুঃখাদি কে'নরূপ সংসাঁর ভাঁবই থাকে না। 

তখনই ভাহা'র হুনিদ্রা। পরে আবার ইন্্রিয়ান্তঃকরণের নিজা অপগত হইলে, জীব 

শুক্র ( ইত্রিযগণুকে ) গ্রহণে আঁস্মাহইতে পুনর।য় (জাগ্রৎ) স্থানে আগমন করিয়! 

প্রবুদ্ধ ও সংসারী হয়।-_বেদান্ত ৩২1৭৮ আদি। রর 

বেদান্ত (২1৩।৯৩-৫) মতে জীব পরমাস্মার অংশ। শ্রুতি বলেন তুমিই শ্রী'তৃমি 

পুরুষ তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী । আত্মাই নামরূপ হুষ্টি করত: তদনুপ্রবিষ্ট হই! 

ছেন। স্থৃতি বলেন “আমারই অংশ জীব ভাবে অবস্থিত'। জীবের হুবুপ্তি কালে 

অদ্বৈত 'আনন্দোপলব্ধি দৃষ্টে, আনন্দই তাহার নির্কিশেষ স্বরূপ বলির! অনুষান 

হয়। নুবুপ্তি কালেও জীব অজ্ঞ/নশক্তির হণ্ড হইতে নুত্ত নহে এব: আল্মায় তাহার 
আত্ম জ্ঞানাভাব বলিয়াই তাহার তাৎকালিক উপলন্দি অস্কট। জীবের ষে 

বৃ্িদ্নং রী মারাম্পশজাত সুখছ্ঃখ ধন্মাধন্ন ভতৎসমন্তই তাহার 

ুবী দুখী সংজারী। সংস্কার-জাত কল্পনাজ্সক মনোপন্ম । মনে জীবের আড! 

তিমান বলিয়।ই, অধ্যাস গুণে, এ সকল তাহ'র ধশ্ম। 

ইহাই তাহাঁর সংসার বন্ধনের কারণ । এই কারণেই বেদান্ত বলেন, জীবের (2 

সংসার বন্ধন। সে তাহার ওপাধিক বা গৌণিক ধম, স্বাভাবিক ব: দুখ্য ধন্ম নহে। 

কাঁজেই জীবাংশের পাপ পুণা, সংসার বন্ধন সাত্বও অজ্ঞান স্পশ বিরহিত সর্ড 
পরমেশ্বর তদ্ধপ বন্ধনের অতীত, নিত্য মুক্ত। তিনি উপাধিগত হইলেও, এন্ড 

অনাজ্বক অ।সক্তি ও অভিমান বিবার্জত বলিয়া, উপাঁধি ধন্ম্বান। অস্পষ্ট ! আরতি 
বলেন গাক্সার এক পাদ (অংশ) জীব প্রধান স্থাবর জঙ্গমাদি সর্বভৃত অর্থ, 

জাগতিক ও বদ্ধ এবং অপর ত্রিপাঁদ স্বগাঁয় ও মুক্ত । এ সমস্ত প্রপকই তাহার 

মহিম। (বিভুতি )। সেই পুরুষ স্বয়ং তদপেক্ষ! জ্যেষ্ঠ (মহত্বর )। এইরূপ উপাধি 

বন্ধনঞ্জন্যই জীবের পক্ষে বিধি-নিষেধ-শাস্ত্রের প্রয়েেজন। তাহার নবীর হ্বূপে যখন 

তাহার পুর্ণ আন্মজ্ঞন তখন তিনি মুক্ত এবং সর্ববিধি নিষেধ শার্টের তত 

-বেদাস্ত ২৩1৪৬, ৪৭। ৪৮ ও ১ম? ২ পা: ১১৯২ । 

- জন্ম! কর্তা বলিয়া জীব ও স্বরূপতঃ কর্তা । কর্তৃত্ব তাহার উপাধিধপ্ম নহে। 

অচে্স বুদ্ধির কর্তৃত্ব অসম্ভব । জীবের কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই, সে বুদ্ধযাদি উপাঁধি 
ধরছণে সমর্থ । কর্ত! না হইলে কি করিয়। সে তাহাহইতে পৃথক সেই জড় উপাধির 



জীবের কর্তৃত্ব বিভুত্ব ও একত্ব। ৩১১ 

সহিত সম্বদ্ধ কার? কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই তাহার জন্য শাস্কেপদেশের শ্বার্থকা, 

দে সমাধি গ্রহণের যে।গ্য । যদি বলজীব যদি স্বম্বরূপেই 

আন্স।ংশে জব কণা কর্তা হইল, তবে সর্বজ্ঞ সর্বশত্তিম!ন্ পরমেখ্বরের অংশ 

হঈয়াও সে তাহ।র স্বীয় প্রিয়, স্বীয় হিভ নির্বাহ না করে 

0505 ইহার উন্যবরে, বেবীপ্ত বলেন যে, জীব অন্তু;করণহ্য বলয় অন্তঃকরণই 

তাহার জ্ঞন-দ১|। শন্তুঃকরণ-প্রবৃত্তিই তাহার ইচ্ছার উদ্বোধক। কাঁজেই অন্তঃ- 

করণের দোষ গুণ সে 'ধরাপ বুঝে, সেইরূপই করে। আঁনংমিতরাপে আপন 

ইষ্টনিষ্ট বুঝে, তই গনিষমিতরূপে আপন ইঞ্টানিষ্ট করে। এ সকলই তাহার 

অনাস্মে সযাস্সাান-জা সংস্কারাআক্ বুদ্ধির কাধ্য। এইরূপ অঙ্ঞানত'জন্য জীবের 

নিকট শাহর ম্বাভাবক আ্মজ্ঞানৈখধা তিরোহিত বলিয়া জব অসত্য-সঙ্কল্প ; 

এগ্প অজ্ঞ ,'নতাঁর অঙীত বলিয়া পরমেগর মতানহ্ল্প ।- শীরারুক ত৩/৩৭-৩৯। 

আ।স্ব।ংশে জীব অপরিচ্ছিন্ন এক অধৈত বিভু। কিন্তু বুদ্ধ জড় পরিচিদ্ুন ও অণু. 
বলির নুদ্ধ।।:শে সে পগ্িচ্ছন্ন অপু । এই কারণে জীবসন্ছদ্ধে অণুত্ব ও বিভুহ-_ 

এই উভ্ভয়বিধ শ্তিই দৃষ্ট হয়। অণু জীবের 'উপাঁধিক ঝ। 
-আ1স্ঘ। 7 নি নু ০ স্থ।শে বিড় আগন্তক ধশ্প বলিয়া, সে প্রধত্দ্ব রা ইহার হস্তহইতে বুদ্ধ গংশে অগু। 

দুভ্তিল।ভ করিতে সমর্থ । কিন্ত বিভু্ব তাহার প্রকৃত 
স্বরূপ ব'লয়া, সে উপাধি যুক্ত হইয়, নিত্য বিভু। ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন শরীরে 

,আত্ম।ডিম।নগ্জাত এই ইপাধক গুণেই) দ্রষ্টী। হইতে দৃহ্ের দূর দ। দেশ কালাতীত 

সর্ববঞ বিহু হই ও, জীবকে ঈপ্গিত বস্ত ল।ভার্থ স্থ!ন ত্যাগ কাঁরতে হয়। উপাঁধিগত 

জড়-০:ণ4 আ।হ'য়ে এবং জ্ঞ:নের ছুর্বধলত1 জন্যই তাহার ত্রকা'লক সক্ষঙ জ্ঞানের 

অভাব, তাহার জ্ঞনের ভ্রম প্রমাদ ম্্রক স্মৃতি, যুক্তি, অনুম।ন বিচারাদি রূপ সংস্কার- 

গপযুক্ত পরিচ্ছিন্ন (বিশেষ) জ্ঞান-ভাব-বিকার ।- বেদান্ত ২।৩1১৯-২৯। 

আত্ম বু বলয়! স্বরূপতঃ জীব ও বিভু, সর্ধজীব এক; বনু নহে। বুদ্ধি বহু 

বঁলয়া জীবের বহুত্ব। কাজেই জীবের বহুত্ব স্বাভাবিক 

ঠা নহে, ওপাধিক। তবে বুদ্ধির আশ্রয়েই জীৰ কর্তী ভোক্ত' 

এবং বুদ্ধিতেই তাহার স্থথ ছুঃখাদির অবস্থান বলিয়া, এক 

জীব হইতে অনা জীবের কর্তৃত্ব ও সুখ ছুঃখাদির পার্থক্য । | 
কায়মনোবাক্যরূপ শীয় শরীরোক্্রয়ান্তঃকরণদ্বার। বর্ করিয়া? জীব জাপন অস্তঃ 



৩১২ আত্ম বিজ্ঞান। 

করণে বহিঃশস্তি সঞ্চয় করে। সেই শক্তিই তাহার কর্দফলের বীজ। কাজেই 

যে জীবের যে কম্ম, সেই জীবই সে কর্মের ফল ভোগ করে। 

০৮৯০৮ বেদাস্ত (২।৩।৪১-৪৩ ও ৩1২৩৮-৪১ ১) বলেন, জীবের 

কর্তৃত্ব ভোক্তত্ব সমস্তই পরমেশ্বরাধীন ঃ জীব করে, তিনি 

করান। তিনি জীবের কর্খ্ফলদাত 1। তাহার কণ্খুমাত্রই তাহার কম্মফলদাতা। 
নছে' তিনিই র্ববধাক্ষ' সষ্টি স্থিতি সংহার যুক্ত এ বিচিত্র বিশ্বের বিধ।তা। 

তিনি সকল.দেশ ক।ল কর্ম বিদিত আছেন। হুতরাং সাঙ্কার্যাদি দোষ বিরহ্কিত 

ভাবে, কন্মিগণের কশ্মাগ্ুরূপ ফল-দানে। তাহ।হইতেই সম্ভব হয়। এই কারণেই 

জীব পূর্ণরূপেই শ্বকর্্বকল ল।'ত করে। জীব প্রযত্দ্বারা৷ যেরূপ কর্ম সঞ্চয় করে, 
ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফলই প্রদান করেন। জীব কতী,ঈখর নিয়স্তা। ঈশ্বরের 

এই নিয়মনজন্য জীবের স্বকশ্খ্ফল ভোগের ব| শ্বাধীন কর্তৃত্বের তারতম্য জম্মে না 

ঈশ্বরেও ব্যিমকারিত্ব বা নির্দিয়তা দোষ অশে না। জীবের ফল বৈষম্যের প্রতি 

ঈশ্বয় পর্জন্যের ন্যায় সাধারণ কারণ । যেক্ষেত্রের মেরূপ শত্তি, বে ক্ষেত্র যেরূপ 

প্রশ্ুত, যেরূপ বীজ বশিত হয়, পর্জনোর দ্বারা ধেমন সেক্ষেত্রে তদনুরূপ শম্তেরই 

উৎপত্তি, ঈশ্বর ও তেমন জীবকে তাহার স্বেপার্জিত কণ্ম।নুরূপ প্রবৃত্তি ও ফল প্রদান 

করেন। জীবেখবরের এই কর্তৃত্ব কারয়িতৃত্ব প্রভৃভূভোর হ্যায় নহে। পরস্ত অগ্রিবিস্ফ, 

লিঙ্কের গ্তায়। জীব ঈশখরাঁংশ বলিয়। তাহার কর্ঠৃত্বাদি এইরূপ আংশিক। পূর্ণ ইচ্ছ! 

কেবল ঈথরের ৷ সেই একই ইচ্ছার নিয়মধীন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন গাড় !, 

এই প্রষত্ব ই ভীবের উচ্ছ1 । উহাই তাহার বাসনা প্রতিবিদ্বিত আঙ্িক ইচ্ছা!ভাল। 

কাজেই জর যত ঈশ্বরাভিমৃখী, তাহার প্রযত্ব (ইচ্ছ। ) তহ ঈশ্বরেচ্ছার সহিত আঅভন্ব। 

উন্নতি সহকারে মানবেচ্ছা যে অধিকতর নিয়মাধীন হয় বলিয়। বৈজ্ঞানিকবর ক্যান্ট 

হেগেল প্রভৃতির মত, সে মত এ মতের সমর্থক । 

স্ব্ূপতঃ জীব নিত্য আত্মা বলিদ্া জন্ম, মুত, স্ুষ্টি ও প্রলয়ের অতীত । জীব 

জন্মে মরে__এ উল্লেখ মুখ্য নহে, গৌণ | লিঙ্গ শরীরাধিষিত 

এ জীব স্বীয় লিঙ্গ শরীর শ্রয়ে, ভুল শরীর তাযাগে, যখন উৎক্রান্ত 

হয়/ভখনই সে মৃত্যু সংজ্ঞা! পায়। লিঙ্গ শরীরস্থ প্র।ণৰারাই ” হয়| 

রানা বুল শরীরের সহিত লিঙ্গ শরীরের বন্ধন । এই বন্ধন ১? 

খন, উদুক্ত হয়, প্র/ণ যখন স্ূল শরীরকে পরিত্যাগ করে, তখন লিঙ্গ শনীরাধিতি ত 



মুক্তিট্রেত পরমাত্মত্ব ও পরমেশ্বরত্ব। ৩১৩ 

সেই মুক্তার! স্বয়ংই এখন নির্বিশেষভাবে পরমাত্মা এবং সবিশেষ 
কর্তৃভাবে পরমেশ্বর । তিনি যখন এখন নির্কিশেষ সংন্ব্ূপ, তখন 

সর্ববিশিষ্ট সন্ভা-প্রকাশ আর তাহাতে অসম্ভৰ 
পপ হইবে কেন? অনাম্মক জড়-শক্তিতে সৎ কোথায়, 

৪ যে তাহাহইতে সন্তার উৎপত্তি হইবে? আত্ম- 
সতের ঈক্ষণেই, জড় শক্তির আপন প্রবণতানুরূপ বিশিষ্টঃসত্তা । আত্মারই 

সে সন্তা, জড়ের নহে । জড় সর্বকালেই অসৎ। ভ্রান্তিজন্তই আমরা 
জড়কে সৎ বলিয়া দেখি এবং প্রকৃত সংকে দেখি না। * আত্মাব্তীত 

অনাম্মায় যে ইচ্ছা! নাই তাহা আমর। পুর্বে দেখিয়াছি । ইচ্ছা জন্তই 
দখন কর্তৃত্ব তখন আত্মার কর্তৃত্ব অবশ্ন্বীকার্ধ্য। অতএব পরমাতমন্ব 

লাভেও স্ঠাহার স্বীয় ইচ্ছায় পরমেশ্বরত্ব গ্রহণ অযৌক্তিক নহে। 4৫৩) 

জীবও সে শরীর হইতে বিচাত হয়। তখনই সে ঘৃত্যু সংজ্ঞা! পাঁয়। এক শরীরের 

অভাবের নাম যে রূপ মৃত্যু, সর্ববশর'রের অভ।বের ন1ম তদ্ধপ প্রলয়। প্রলয় কালে 

শরীর শরীরাকারে থাকে না, শক্তি আকারে থাকে | বেদান্ত বলেন এ শক্তিও 

অব্যত্ত শরীর ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আমরা দেখিয়াছি বেদান্ত সৎকাধ্য-বাদী। 

অজ্ঞানচঃ বলেঞ্ঞ দেহাদিতে আত্মীভিমানজনা, জীবের জন অভিভূত ও এরশ্বধ্য 

তিরোংত বলিয়া, জীব অসতা-সন্কল্প। দই আজ্ঞানতার অভীত বলিষ্ঠা, ঈশ্বর 

সত্য-স্কষ্টা। কাজেই পুর্ণ শক্তি পরনাস্ত্। স্বীয় জ্ঞান বা কায্যের জন্য উপাধির 

আশ্রিত নহেন। “পরিপূর্ণ শক্তিকতু ব্রঙ্গা" | কিন্তু জীব তাহার জ্ঞান ও কষ্টের 

জন্য প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণের আশ্রিত।- বেদাস্ত ২1৩১৬-১৭ ও ২৩ ৪৬। 

(৫৩) [ বেদ। ৪1৪ প1]] পূর্ণান্র্ঘ্শেষ অদৈত আত্মার কর্তৃত্ব-প্রকাশ অসস্তব। 

উচ্ছা! কর্ৃভাবেরই সন্চর বলিয়া, নে স্বর্নীগে ইচ্ছ! অপ্রকাশ। ইহাই আত্মার "“একমেব।- 

দ্বিতীয়ং” সচ্চিদানন্দক্বরূপ। আনাদিগের ষে সুযুপ্তি, ফোগী- 

গণের যে তুরীয় বা সহাভার.-_তৎসমন্ত আত্মার এই অদ্বৈত 
ঘরূপের বোধক। .তবে জীবের আত্মা জঙ়াশ্রিত। পরমাস্আা জড়-লে*-বিবঞ্ছিত, 

পরময্ম।র কর্তৃত্ব । 
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পূর্ণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত । কাজেই জীবের অবস্থ। দৃষ্টে তাহার স্বরূপের উপলদ্ধি অসম্ভব। 

প্রকাশ অ-স্থার়ই আম্মার কর্তৃত্ব, তাহার সর্ববশক্তিমত্তা। এই অবস্থায়ই ভাহীতে 

ইচ্ছার প্রকীশ। ইহাই ভাহার পরমেশ্বরত্ব। তবে এটী পরমাত্ীর অমিশ্র স্বরূপ- 

প্রকাশ, না মায়াজীত মিশ্র-প্রকাশ, যে ইচ্ছা বলে তিনি এই মায়াময় জগতের পিয়ামক, 

ইহার ্স্থিতি্র লয় সে ইচ্ছ। তাহার স্বীয় অ.আ্র-ওকাশ, ন] মায় ভাত আগন্তক 

ধর্দরমাত্র। এ বিষয়ে আব্য-দার্শ।নকগণের মতভেদ দুষ্ট হয়। বৈদাঁততক সম্প্রদ'য 

ভেপ্েরও ইহা এক কারণ । 
নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত বৈদ।নন্তক সম্প্রদায় মতে ইচ্ছা আগন্তক মায় জাত, মায়ার বৃতি 

বিশেষ । ঈখরহও মায়জাত প্রকীশ-বিশেষ । কাজেই এমতে জগতের অন্তিত্ব অস- 

স্তব। অংস্রা যে পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিঃসঙ্গ/বিকার ধর্মের অতীত 

পল রর --এ মহ সর্বববাদীদম্মত । কাজেই মায়! যে তাহাকে বিচ- 

রি লিত ব ইচ্ছান্থিত করতে পারে-_ই কথা অযৌক্তিক। 
সাংখ্যবাদীর ন্যায় বেদান্ত মায়ার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন । কাজেই অন্বৈত- 

মতে মায় ও মাস্স। উভয়ই অককা। বিধায়)জগৎ দিণা। না বলিয়। উপধয়ান্তর নাই । এই 

কারণে রজ্দ্ুতে সর্প ভ্রনের ন্যায় কুটস্থ আ'স্ত্রায় জগৎ ভ্রম-এ মতের সিদ্ধান্ত । কহকমাং 

খ্যান্ুকুল যুক্তিগ্রহণে,এ মতে,মায়ার বিশ্বানুকুল কৃতি স্বীকার ক রয়া.আস্ম!র বিশ্বকর্তৃহ।দি 

শ্রুতির অর্থ করিতে হয়। এদত্ে আত্মার “বশ্বকহ্বের' অথ. তাহ:র মায়ার বিশ্বাগকুল- 

কৃতি-প্রতিবিস্বিতত্ব ৷ আ.জ্মার "ররববজ্ঞত্বের”' অর্থ সর্ববাবভাষকত্ব। মারায়ই দৃষ্টি'বিষয়ক 

দর্শনবৃত্তি; আত্ম! সেই বৃত্তিতে প্রাতিবিশ্িত বলিয়াই আস্মর ঈধনতত | *তদৈক্ষত 

একাহংত্যহ স্ত+ং প্রজায়েয়'' ।--"আমি এক আছি বহু হইয়। জন্সমগ্রতণ করিন'_ এইকগ 

আ'লেচন। করিলেন, । এ ঈক্ষণ ভ্রান্তি মাত । যে ঈশ্বরের এ ঈক্ষণ),স ঈস্বরভাবও নায় 

সোহিনী-শক্তি জাত ত্রাজ্ত-ভাব যাত্র। পরমার্থতঃ এ ভ।বও দিথা।, এতচ্ছ্ট জগৎও 

লিথ্যা। জীব ও ঈশ্বরের তুলনার়। এ দতে--আস্ম। মহাকাশ, ঈশ্বর মায়'রূপী-জলাশ্য 

অবচ্ছিম্ন আক€শ এবং জীব জলশয়-প্রতিবিষ্থিত আকাশ। চিৎস্বূপ আত্মার তুলনায় 

ঈশ্গর অন্তঃকরণ সংষ্ট । প্রত্যগাস্স!' এবং জীক অন্তঃকরণ-প্রতিবিদ্বিত চিৎ। এ মত 

পূর্ণ 'নিরবিশেষ আ়ক্ঞানলাভার্থী জান যোগীর পক্ষে যেরূপ প্রয়োজন ও তাহার 

 পাক্ছে “যেরূপ সহুজবোধা, সাংসারিক বা ভক্তের পক্ষে তদ্রপ লহে। ই'হাদিগের 

তকরও নহে। কাজেই সাংসারিকের জন্য এ কুত্র পুত্তক বিধায়, এ পুন্বকে 
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এ মতের সমর্থন পক্ষে চেষ্টা ত্যাগে পরমাস্বাকে পরমেশ্বর ব্যাথার অনুকল যুক্তি 
প্রদত্ত হইল । 

উহার দুর্বোধ্যত্ের প্রধান কারণ এই ফে, জগতের নিথ্যাত্ব অনুমানের 

তাষাগ্য না হইলেও, আমার যে জ্গদ্রপ জাস্তি জন্সিযাছ, সে আ।ভ্তির মিথ্যাত 

('অনাস্তত ) সহজ উপলান্ধর অতীত & ভ্রান্তি আমার 

আস্্াকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়াই আমার নিকট ইহা 

শন্তিত্ব। উপলন্ধি থে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ, তাহা ত্ কথ্য নহে। কাজেই 

ভ্রান্তি যখন উপলন্ধিকে আহঞয় করে, তখন ইহার আত্মার আশ্রয়ত্ব স্বীকার্য 

* এমত দুর্ব্বোধ্য কেন 

বঘ:হ1 আতআাকে আশ্রয় করিতে জক্ষম, তাহা যে হরূপে তাহাক্ষে আশ্রয় করে, 

(ল সরূপে সত্য। কাজেই ভ্রান্তি লাস্তিঙ্গরূপে সভা । আবার যাহা পর- 

মর্ঘতঃ মিথ্যা তৎস্বরূপ ভ্রান্তি, যে পূণ স্তর সর্কত্রান্তির অভীত আত্মাকে ভ্রান্ত 

করিতে পারে, এ কথাও শ্রুতি বিরুক । ক।জেই আস্মার জীব ঈগর।দি ভাবভেদ যখন 

মিথা) এক তিনিই সত্য, তন তাহার আব'র ভ্রাত্তি কিরপ? জলব। পীনত:করণের 

অন্তিহব কোথ।য় যে, তিনি তদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা তাহাতে প্রতিবিশ্থিত হইবেন? 

কগ্গ করণাদ্ি মিথ্যা হইলে, আমি যখন স্বয়ং আত্মা, তখন আমাতে এ ভ্রাস্তির আশ্রয় 

»হজ বোধ্য নহে। আংত্ম।র ইচ্ছা মানিলে:এ সকল সন্দেহ অপনীত হয়। ২৯৬-২৯৯পৃ | 

এ হত অপেক্ষ। দ্বৈতবাদী সাংখোর মত বর; স্হজ বোধ্য। তবে 'স মত শ্রতি সঙ্গত: 

নহে বলিয়। বেদাস্ভের সিদ্ধান্ত জদয়-গ্রাহী । ফলকথ| আত্মার কর্তৃত্ব বিষয়ক শ্রুতি 

তল্পষ্ট। বেখানেঞ্তি অল্পষ্ট সেই খানেই যুক্তির অবকাশ, সেই খানেই বৈজ্ঞানিকের 

মতভেদ । তবে যে বিষয়ে শ্রুতি অস্পষ্ট, সে বিষয়ের মীমাংস।য়ও অ'হাদেরু লাভা- 

ল।ত কন। মুণ্ডক শ্রুতি ( ১1১৭) বলেন “যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি 

হথাহক্ষরাৎ সন্ভবতীহবিশ্বং" । এ ভ্রুতি প্রকৃত »ৎকাধ্যব।দেরই অনুকূল। সুষ্টিই ত 

আত্মার একমাত্র কধ্য। স্টি মিথ হইলে সৎকাধ্যব'দের গুকৃতত কোথায়? 

শেষোক্ত মতে আখত্মাই প্রকুভ কর্তা (ক)। ভীহ'রই পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা । তিনিই 

যখন একমাও্র চেতন, তখন তহাহাতীত জড়ের কর্তৃত্ব, 
তিনি কণ্ত।। রী ৃ 

ইচ্ছা প্রকাশ বা স্বাধীন শক্তি-পরিচালন-সামর্থয কোথায়? 

(ক) “কত্তারমীশং পুরুষং ব্রক্ধ যোনিং'” :-মুগ্ডক ৩১.৩। যে! বৈ বালাকে 

এতেব।ং পুরুষাণাং কর্থা,যহত বেতৎকর্ম,স বৈ বেদিতব্যঃ --শারীরক ১৪1১৬ & 



০১৬ আত্ম-বিজ্ঞীন। £ 

জড়, শক্তিদ্বার। পরিচালিত হইতে পারে, শক্তির কন্ম হইতে পারে, তদ্ব্যতী'চ- 

শক্তির পরিচালক, নিয়ামক বা কর্তা হইতে পারে না। এক চৈতন্তেরই সকৃভড 

প্রবৃত্তির অতীত স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব, ভাহারই স্বাধীন ইচ্ছ1। 

তাহাতে ভিন্ন জড়ে তন্ত্র ভাবে ইচ্ছামতে কেবল আত্বাই শক্তির পরিচালক 

৮৯৪১৪ নিয়মক। জড় চৈতন্তের অধীন। জড়ে যে রূপ শি 

সঞ্চার করিবে, তাহ।তে সেইরূপ শণ্তিরই কার্ধা প্রকাশ 

দেখিবে। জড় প্রকা ঠ্ঠ, চেতন প্রক(শক। জড় কম্স? চেতন কর্তা । - জড়ের “ঈক্ষণ" 

জসম্তব। চেতনেরই ঈক্ষণ”, “ক।মন1”, "তপ”।) শস্বল” । সংকলাভক ঈক্ষা্ 

নামই ইচ্ছ।। চৈতন্যকর্তৃক উদ্বোধিত হইয়াই, ঈক্ষণাদি জীবের জড়াস্তঃর থে 

সপ্রকাশ হয়। চৈতম্যই এ ঈক্ষণ!দির কর্তা, জড়ান্তঃকরণ নহে । বুদ্ধিব্যতিক্ 

আক্(রই কর্তৃহ প্রভাত হয়। - বেদাস্ত দশন ১1১1৫ ও ২৩।৩৩-৬)। 

সংই সত্তা-দাতা, কতারই ইচ্ছ]। ইচ্ছ'জন্যই কর্তার কর্তৃত্ব” চেতন ইচ্ছ।ত ৮ 

প্রবৃত্তির উদ্বোধক | চিৎস্বরূপ কতা'র এইরূপ স্বম্থভাঁবের স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলিয়া 

তদবিরুদ্ধ স্বভাবের জড়ের সহিত ( জড় প্রুত্তি, জড় শক্তির সহিত ) ডাহার নগদ, 

জড়ের উপর হাহার কর্তৃত্ব। এরূপ স্বাধীন হচ্ছ! নাত 

বলিয়াই,জডের জড়ত্ব । যদি বল স্বাধীন ইচ্ছ। ন1 থাকি ৫ 

জড়ের প্রপুর্তি তাঙ্গীকাস্য নহে এবং সেই প্রবুরিবলেই 

জড়, চিৎকে উত্তেজিত করিতে, চিতের সহিত সম্বন্ধ করিতে সক্ষম |, হবে 2৫৫ 

উত্তরে বেদান্ত বলিবেন যে, চিৎ বিক!র ধন্মের অতীত, নিত্যপূর্ণপ্বতন্ত্র»খপ্র হটে 

কাঁজেইঞজড় প্রবৃত্তি ্গতঃ তাহঃকে স্পর্শ করিতে অক্ষম । এই কারণে জড় প্র“ 2৭ 

সহিত সম্বন্ধ জন্য গাস্মা ইচ্ছার ভাপেক্ষী । যে বিষয়ে তুমি পূর্ণ উদ।সীন, সে ঠিবং 

কি তেমাকে স্পর্শ করিতে পারে, না তদ্বারা তুমি আকৃষ্ট হও ? (২০২২৭ €) 

আত্মার এই চেতন-শক্তির নামই ইচ্ছা।। ইহার বই 

তিনি জড় শক্তিকে উত্তেজিত করিয়া! এই জগদ্রগ-ক?। 

ইচ্ছা? চিতের ধন্ম” 
জড়ের নহে । 

হচ্ছ! কি? 

প্রকাশে সমর্থ ।--বেদাস্ত দর্শন ১৪1৩,২৩ ২৭] 

ঘদি বল জড় শক্কি স্বীয় প্রকাশ প্র কা্যাকারে পরিণত হইতে পদ, 

. তাঁছার জন্য আব।র অন্য চেতন কর্তার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বেদাস্ত (১1১ গা. 

৪.২1১ পা) বলেন যে, নে মত শ্রুতি বিরুদ্ধ । শ্রুতি পদে পদে জগতের প্রকাশ- 



আত্মার কর্তৃত্ব ] ৩১৭ 

প্রকাশ সম্বন্ধে চেতনাত্বার কর্তৃত্ব দেখাইয়াছেন। আত্মাকেই জগতের নিমিত্ত-কারণ, 

বলেয়াছেন। নিমিত্ত কারপই কর্তা । যুক্তিদ্বারা শ্রুতির এই মত সমর্থিত হয়। কারণ, 
শক্তিতে প্রকাশধর্খ বিদ্যমান থাকিলেও, সে ধর্শ অপ্রকাশ- 

শুদ্ধ প্রকৃতি বলে শক্তি-আকারেই থাকে । কাজেই সে ধর্মকে উত্তেজন! 
৮ ক করিয়। সপ্রকাশ-করণ-জন্য কর্তার প্রয়োজঈী। মৃত্তিকায় 

আবগ্তক ! ঘটোৎপাঁদিক1-শক্তি থাকিলেও, কুস্তকারের কর্তৃত্ব ব্যতীত, 

সে শক্তির ঘটাকার প্রকাশ অসম্ভব । যদ্দি বল,জল মুত্তিক! 

চক্রাদি কারণ-কুট সংগ্রহ করিয়া, সৃত্তিককে আপন ইচ্ছানুরূপ ঘটাকার প্রকাশ- 
এদন-ভন্যই কুস্তকারের প্রয়োজন । কিন্তু প্রকৃতিরূপা মুলজড়শক্তি বখন জগ- 

ছুইপাদক-সব্ব-কারণ-কুটে-পূর্ণণ তথন তাহার জগজপ-পরিপাম-জন্য কারক-ব্যাপা- 

রের প্রয়াজন কি ? তাহ।র উত্তর এই যে; কুস্তকার যেরূপ বহু জড়-কারণ-কুট-হইভে, 

7 বে কারণে তাহার অভীষ্ট কাধ্যোৎপাদিকা শক্ত আছে, সেই গুলি বাছিয়ু) লইয়! 

হন্দারা অভীষ্টানুরূপ মূর্তি উৎপাদন করে, জগংকর্তাও তদ্রপ অনস্ত “জড় শক্তি 

হইতে যেষে শক্তির একত্রে যে যে অভীষ্ট মূর্তি প্রকাশ হইবে, সেই সেই শক্ত 

ভভংষ্টানুরপভাবে উত্তেজনা! করিয়া, সেই সেই মূর্তি আকারে প্রকাশ করেন। 

শরীরক (২।১।১৮) বলেন সৎকাধাপক্ষেও জগচ্ছ,্টির জন্য কর্তার প্রয়েজন। কারণে 

কাবা থাকে বটে, কিন্ত কার্যাকাঃর থাকে না। এই কাধ্যাকারতা সম্পাদনের 

হগ্ঠই কর্তার প্রয়েজন। এই কা্যাকার অবস্থা প্রাপ্তির নামই উৎপত্তি। উৎপত্তি 

একু প্রকৃত কয। ঞচক্রিয়। সততই কর্তীপেক্ষী । 

জগ-তর কার্ধ্য কৌশল নুনিয়মাদি দৃষ্টে জগ২ প্রকাশ সম্বন্ধে পূর্বপরদশীঁ, দক্ষ, 

সব্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান চেতনের কর্তৃত্ব অনুমিত। তবে এ প্রকাশ-সম্প।দনজন্ 

কুম্তকারের ন্যায় তাহাকে জড়ম্পশ করিতে হয় না। 

রর রা তাহার ইচ্ছা বলেই তাহার অভীষ্টামুরূপ পারম্পধ্যদি 
্ ক্রমে, জড়শক্তি উত্তেজিত হইয়া, তাহার ইচ্ছানুরূপ মুর্তি 

গ্রহণে সপ্রকাশ হয়। এই ইচ্ছাই নৈসগিক নিয়ম। “ইহাই দেবদেবের মহিম।। 

তহ।র এই মহিম! বলেই জগচ্ক্র ভ্রাম্যমান্* ।--শ্বেতা ৬।১। 

তিনিই পূর্ণ, জগতে যাহা কিছু আছে তিনি তৎ সমস্তের এক অদ্বিতীয় 
আদি কারণ। "ভূত ভবিষ্তব্যৎ বর্তমান এবং ত্রিকীলভীত যাহ কিছু, "ও" এই 



৩১৮ আত্ম-বিজ্ঞান। ॥ 

অক্ষর তৎসমন্ত। “ও"ইবিশ্ব। এসগুদায়হ ত্রঙ্গা। আক্মাই ব্রহ্ম ।”-_মাওুক্য- 

হ্রতি এই রূপে আজ্ার পূর্ণত্বের প্রতিজ্ঞ করিয়া, প্রথমে তাহার প্রকাশ।ং- 

শকে “আ' উ' না এই তিন মাত্রায় বিভাগ কর»: 

সিডি জগতের জগ্রদবস্থ!র অধিষ্ঠাতা আত্ম-প্রক।শের স্কুল ভূক 

বহিঃ-প্রজ্ঞ অবস্থ(কে পৰৈস্বানর” বা “আ'”, স্বপ্রস্থটনের অধিষ্ঠাত। বাসনাতূক অন্ত: 

প্রাজ্ঞ অবস্থাকে 'তৈজস্” বা 'উ' এবং হুমুপপ্তু স্থানের অধিষ্ঠাত।কে প্রাজ্ঞ? ব। না 

| আখ্যা [দিয়াছেন । এই প্রাজ্ঞ-প্রকাশই আত্মার সবে 

তাহার তিন প্রকাশ আদি প্রকাশ। “প্রকাশে জগৎ নুষুপ্ত। কাজেই ॥ 

| প্রকাশ জগত্প্রক!শের সহিত অমিশ্র বলিয়া বিশদ! 

এই কারণে এই প্রকশই তাহার শক্তির প্রহুতি পরিচায়ক । এই প্রকাশ? 'ত 

তিনি দবজ্ঞ। তিনি সব্রেশ্বর, সব্বান্তধামী, জগত শ্ুষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ। ৭ 

প্রকাশে তিনি সব্দ জড়ধশ্মের অতীতি, আনন্দ ড়, .5তামুশ (ত্য স্বরূপ )। 

এ তিনই এক আম্মার প্রকাশ । উহার কে!নটা আক্মাভিন্ন নহে। প্রকাশ 

ধন্মে একটী অপরটা হইতে পৃথক হইলেও, ক্রূপহই এ তিনই এক | আত্মার 'ঘলীম 

ইচ্ছায় তিনিই €ক। এ তিন ভাবে সপ্রকাশ। হা 

825 তাহারই মহিমা, ঠাহরহ অনির্বচন'য়া মহতী আছ 
প্রকৃত শ্বরূপ ৰ 

শক্তি-স্বরূপা ইচ্ছার প্রকাশ । তিনিই এ প্রকাশ: 

প্রকাশক । এ তিন মাতার অধিম।, অবধি) এ তিন অন্গরের অধ্বক্ষর ও ক 

মহাপ্রলয়ে যখন জাগ্রৎ স্বর সনু প্ত, ভাগ তক এ হবস্থাত্রিয়েদক অহন মু 75 

তিনি গাহার পুর্ণ স্ন্দতপ অবস্থিত । হর রূপ, তাহার জ্ঞাানানন্দসত্ত। নিঠ 

অক্ষ | সববাবস্থায়হ তিনি পূর্ণ একাম্বপ্রভায়ন।র, শাস্তিরসন্থদপে খিদামান্। ইহ 

হ।র নিত্য শ্বপ । তিনি “বিশ্ব তিনিই মা কর নিই 'নব্প' 1 মুগ্তক ২১৯'১১। 

পূর্ণ তাই সুখের । যাহ!তে আমার আস্ম প্র্যয়। যাহাচত আমার কে।নরপ 

প্ররাজন তৎদমন্্েই যখন আমি পূর্ণ, বখন আমর অন্য কোন আকাঞ্জিতবা 

নাই, কোন আকাঙ্ষা নাই, আমার আন্মপকাশ ও আ'নন্দেপলন্ধি পূর্ণ হইলে 

তখনই আমি পূর্ণ শাস্ত' পূর্ণ সুখী । তখন আমি অনন্থপ্রত্যরী। পূর্ণ চাহ 

আরা ্বরপাবস্থ!। যখন তিনি তদতিরিক্ত অন্য কিছুই দেখেন না, নেন 

মা, জানেন না, তখনই তিনি ভূম1। (ছন্দোগ্য 91২৩--২৫)। তিশিই যখল 



পর্মাস্মা পরমেশ্বর । ৩১৯ 

শর্বহ”, তাহাতেই যখন সর্ব জগ্গতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, জঃগ্রৎ স্বপ্ন সুুগ্তিঃ 

ূ তমোজাত জ্ঞানের খর্বতা স্চক এই সমস্ত জ্ঞানভেদ 
ূর্ণতাই তাহার যখন ডাহা পূর্ণ জ্ঞানকে স্পর্শ করিতে অক্ষম, তিনি 

দরাপাবন্থ।। সে রি রর £ 
রন কেন একাই যখন সন্বর্দিকে সব্বস্থা!নে বিদ্যমান, তখন তহা 

ভিন্ন অন্য তিনি কোথায় পাইবেন ষে, আস্ত অ্তিরিক্- 

পেখিবেন? তখনই তিনি ভূমা (পর্ণ)। যাহা ভূমা তাহাই সুখ । অল্পে সুখ নই। 

শ্রুতি (ছন্দি ৭২৫) বলেন যিনি এইপ্লপ* এক আত্ম।কে 

সর্ধত্র দ্ণন করেন,তিনি স্বরাড, (আজ্মরাজ্যের অধীর )। 

তিনি আস্মরতি। আক্মক্রীড়। আত্মমিথুন। ভাক্সনন্দ। তিনি দর্বলেখকে তুল্ারূপে 

শচ্ছায় বিচরণ-ক্ষম! যিনি আত্মাকে অন্যব্প দেছেন, তিনি অন্যের অধীন ইক) 

অনিত্য লেকে বাম করেন। 

পৃর্ণাত্। দর্শনের কল। 

তুম'স্ঘায় সর্বশক্তি বিদ্যমান । তীহাতে কোন শক্তির অভ;ঃব বা খর্বত| ন'ই। 
€ 

এ জগতপ্রপঞ্চ তাহাতে সব্বজড়-প্রকশ ও সর্বজড়-ভাব-ধিধার বিরষ্টিত, উপ- 

শাস্ত। তিনি তমালেশ বিবজ্ডিত বিধায় সর্ববজডত' 

ইমা সর্দশভিমান্ অতীত, বিরজ, নিষ্চল এবং জীব নুদ্ধির আন্ঞয়। জবের 
ছাঁড়ভাব (বণ ও ররর র্যা ররর বারাক ৫ 

পু 27258 ঢ।শিগিয় আকল্স!র হু 5 তে পর্ব প্রকশ- 
প্রক(শধন্মবগাহত। পট , 

ধ.ম্মর অতীত, সাধন।র সুবিধ।র হন সাধককে তাহ। 

পুধহিবার উদ্বেহ্্] মাত্র, মওকা চি প্জ্ঞানঘন' ভ.. অমন্ত প্রকাশ-বচিক 

শকসে আঞায় ন.ন্ধ কমিঘাছেন। আসার জ্ঞতৃহ্ বাক নিষেধ করা শুর 
| পাটি. রান টিন নিক উদ্দপ্য বোধ হয় না। তগ্জপ হহলে সভস্ম। সনত্বুদার। 

তাহ।কে গক্জান-ঘন 

বলায় তাহার কত 
কূপ আঁস্কুত নহে। 

ভুমা স্বরূপ বর্ণনকালে তাহার সঙ্গক্ষ "নান্তাৎ পশ্াি? 

দ কত্তববাঁচক ক্রিছর প্রহার করিতেন না এবং মহ£ষ 

|জ্ববন্কও দে “নতি নোত" আস্থার টি সরু” 

বন কালে স্টাহাকে “বিজ্ঞাত।” বলিয়া উ্রথ করিতেন না। (বৃহদারণাক 
১৫।১৫)। এবং মুণ্ডক শ্রুতি ও সেই ওষ্কার স্বরূপ পূর্ণ আত্মাকে সর্বজ্ঞ, মর্ববিৰ্' 
বলতেন না । | 

প্রকৃত পক্ষেও যিনি বিজ্ঞাতা, যিনি কণু স্বরূপতঃ তাহ।কে জানা, জীব-বুদ্ধর 

অসাধা। আমর। পূর্বেই দেখিয়াছি যে, জীব কোন কারণ, কৌন প্রকাশককেই 
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কারের দ্বারা ব্যতীত, স্ববূুপতঃ) জানিংত সক্ষম নহে। অতএব সর্ববকারণের কারণ. 
স্বরূপ পুর্ণ আত্মা যে ছুর্বিিজ্ঞে্ হইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কোথায়? কাজেই 

কার্ধ্য দৃষ্টেই কর্তীকে ও প্রকাশ দৃষ্টে প্রকাশকে জানিতে হয়। কাধ্যদ্ধার এরূপ কার, 

উঠান ভ্রাস্তও হয় ন।। 

বেদান্ত (শরীরক ২।১।১৬-১৯) বলেন কার্য্য কারণাতিরিক্ত নহে। কাধ্য ও কারণ 

উত্তরই এক ও অভিন্ন । শারীরক বলেন যাহ। যাহাতে তন্রপে না থাকে, তাহা 

তাহহুইতে কদাচ উৎপন্ন হয় না। বালুকাঁহুইতে 

সৎ-কধ্যবান তভৈলের উৎপাত অসস্তব। উৎপত্তির পূর্বেবে বা গয়ে 

£ কোনক।লেই, কারণহইতে কাধ ভিন্ন নছে। যেরূপ 

কারণ-ব্রন্গের সত্ব। নিত্য, তন্রপ কার্য জগতের সত্তও নিত্য । সন্ত সততই এক। 

কাজেই কাধ্য কারণ হইতে অভিন্ন । উহাদিগের প্রভেদ কেবল ব্যক্তাব্যন্ে, 

অবস্থাঢ়তদে। কারণ সপ্রকাশ হইলে, তাহ।র ন।ম কার্য "এবং কাধ্যের অব্ক্ত 

জবস্থার নামই কারণ। শ্রুতি ব:লন আংক্ম। আপনাকেই আপনি করিলেন (জগৎ 

রূপে প্রকাশ করিলেন)। কা্যের এই কারণ-রূপাবস্থ(ন যুক্তিদ্বারাও উপপন্ 
হয় । ছুগ্ধ দধির কারণ বলিয়াই হুগ্ধহইতে দধির উৎপত্তি, জলহুইতে নহে। 

যে অতিশয়ের অবস্থ।নজন্য দুপ্ধহইতে দধি হয়, সে অতিশয়ের নাম 'শক্তি'। দে 

শক্তি কারণে থাকে বলিয়াই; কারণ কাধ্যের নিপ্ামক হয়। . যাহাতে যে কাধ্য 
শক্তি না থাকে, তাহ! কদাচ সেকায্ের কারণ হয়না । শক্তি, কাযা ও কারণ 

এ তিনই অভিন্ন ও এক | শক্তি কারণেরই স্বরূপ এবং ক্র শতিরই বর্ণ 
কাঞ্ঞধের যে প্রকাশাবন্থ। তাহার নাম তাহার “কাধ্যকার” অবস্থা । এ কাধ্যক্ারও 

কারণ-গরূপে সন্রিবিষ্ট । তাহা! ন1 হইলে “কাধ্যকার' কোথ। হইতে সপ্রকাপ হইবে £ 

যাহ! যাহাতে যে ভাবে সন্িবিই্ নহে; তাহা তাহার সেই ভাবের আরভ্য নহে। কারণ 

কার্য্যরূপে পরিণত হইলে, কারণের অভাব বা কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কারণই 

কাধ্যাকারে প্রত্যক্ষ হয় মাত্র । বট বৃক্ষ বটবীজে শুঙ্ষ্মতা নিবন্ধন অদৃশ্য থাকে। 

পরে স্বজাতীধ অবয়ব-বৃদ্ধিদ্বার। অস্থুরা'দি ভাবে দৃষ্টিগোচর হইলেই 'জন্' সংজ্ঞা! প্রা 

হর পুনরায় অবয়বের ক্ষয়ে, যখন আবার দৃষ্টি পথের অতীত হয়, তখন “উচ্ছেদ 

খাঁ 'বিনাশ' সংজ্ঞ। পায়। অতএব এই 'জন্সা' ও 'বিনাশ' ইহার। কাঁধ্য-কারণের 

| অন্িত্যতার হুচক নহে। 
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অবস্থ। বা আকার ভেদ প্রযুক্ত বন্ত ভেদের অনুমান অধৌক্তিক। বাল্য যৌবন 
বার্ধক্যাদি অবস্থা ভেদে কেহ ব্যক্তিভেদ স্বীকার করেন না । এক মুল কারণই 
চরম কার্ব্য পর্য্যস্ত নান৷ কাধ্যকার গ্রহণে নটের স্যার তৎকৃত সমস্ত বাবহারের 

আম্পদ হর়। চ্ছান্দেগ্য (৬।২।১,৩) বলেন “ইহ! (এই জগৎ ) অগ্রে সৎ (আত্মা )ই 

ছিলেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয় ( সর্পব প্রকার ভেদ শুচ্ঠ )। তিনি ট্রক্ষণ করিলেন, 

ধছ হই] সবাক্ত হইব” । এই শ্রুতি দ্বারা আত্মা ও জগতের একত্ব এবং আত্মারই. 

নটের স্তর জগদাকার-্বীকার প্রতিপন্ন হয়। এই রূপে “ইদম্্* শন্্ বোধ্য আত্মারপ 

কারণে, সামান্সাধিকরণ্য প্রতিপাদন করিয়া, এ অতি (৬১১) আক্ম-বিজ্ঞানে সর্বব- 

বিজ্ঞন-রূপ প্রতিজ্ঞ। সিদ্ধ করিয়াছেন। বেদান্ত বলেন যে, সন্বেষ্চিত ও প্রসারিত 

পটের ন্যায়, কাধ্য ও কারণ, উভয়ই নিত্য এবং অভিন্ন । সন্বেষ্টিত পটের নাষ 

কারণ ও প্রসারিত পটের নাম কাধ্য।--শারীরক ২।১।১৫-১৯ । 

অতএব বেদান্ত মতে ক।ধ্য ও কারণ, প্রকাশ ও প্রকাশক যখন অভিন্ন, তখন 

মাগক্যোলিখিত প্রা্জ ও আত্মা কেন না এক ও অভিন্ন হইবেন? পঞ্জা দেখিবে 
যে,আঙ্ার কারণাবস্থা হইতে তাহার সপ্রকাশ জগদ্রপ কাধ্যাবস্থার যে পার্থকা, 

বেদাস্ত মতে, তাহ। নামরূপাস্্রক জড় ব্যক্ত-ধন্দগত পার্থক্য মাত্র । কিন্তু শ্রতি- 

মতে আত্মর প্রাজ্ঞপ্রকাশকালে, সে নামরপাজ্ক জড় প্রকাশ অব্যক্ত । “তৈজম” 

ও “বৈশ্বানর” প্রকাশেই নাষরূপের প্রথুম বিকাশ । সেই বিকাশজন্তই আত্মার 

প্রধম জীব-ম্বকূপ গ্রহণ । অতএব যে নামরূপ অনাত্রক জড়ের একমাত্র চিহন, 

যাই।র জন্তাট কবল আক্মানত্মের প্রভেদ, সেই নামকূপ-বিরহিত, প্রাজ্জ-রূপ-আত্মার 
ফরম্যাট, এ 
প্রথম ওকাশ যে, তাহার স্বরূপেরই পূর্ণ প্রকাশ হইবে, তাহাতে আর সঙ্গেহ কি 2 

আমর! চ্ছান্দেগ্য শ্রুতিতে দেখিয়াছি যে “প্রথমে এক আদ্বিতীর সৎ স্বরূপ অব্য 

আত্মামাত্র ছিলেন। তিনি ঈক্ষণ করিলেন বহু হইঞ়। সপ্রকাশ হইব।” অতএব 

শ্রুতি সৎম্বরূপ আয্মার ঈক্ষণ-শক্তি থাক, এবং তাহার ইচ্ছাজচ্চ তাহার প্রকাশ 

হওয়। স্বীকার করেন। এই কারণেই এক আত্ম-বিজ্ঞানে সর্ধ-বিজ্ঞানরপ শ্রোত 
গুতিজ্ঞার সাফল্য । কাজেই মাওক্য ক্রতি পাঠে আত্মার সর্ববজ্ঞতা, সর্ে- 

খরুতাদি বিষয়ে, যে সন্দেহ হইতে পারিত. এখন দেখিলে যে, মে সন্দেহ অমুলক । 
অতএব প্রাজ্ঞ নামক আত্ম।র প্রথম প্রকাশে তাহার যে যে ধর্মের, যে ষে শ্তির প্রকাশ, 

তৎসমতস্ত আজ্খারই ধন্ম? আত্মারই হ্বাভাবিকী গরাশকি। 

১৯ 
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প্রকাশক আত্মা, এবং তাহার প্রাজ্ঞ নামক ্বরূপ-প্রকাশ--এ উত্তয় একাস্তিক 

অভিন্ন বলিয়।ই, বেদ।স্ত আত্মার এই প্রকাশ ও প্রকাশক অবস্থার প্রভেদ রক্ষা করিয়া, 

সর্ধত্র শব্ধ ব্যবহার করেন নাই । প্রকাশ-বাঁচক শব্দ প্রকাশকার্থে এবং প্রকাশক- 

বাচক শব্দ প্রকাশার্থে অনেক সময়ে প্রয়াগ করিয়াছেন। শ্রুতি পাঠে পদে 

পদে ইহার প্ররিচয় দৃষ্ট হয়। যে প্প্রজ্ঞান-ঘন" শব্দ মাও,ক্য আত্মায় নিষেধ 

করিয়াছেন, সেই শব্দই আবার বৃহদারণ্যক (৪৫1১৩) আত্মা-বাচক রূপে ব্যবহাত্ব 

করিয়াছেন । « 

ভূমা ব! পুর্ণ আত্মাই সকল মধুর মধু । আত্মপর-ভেদ-জ্ঞানজাত জীবভাবই সর্ব 

পাপের. সর্ব পুঃখের কারণ। আত্মার পূর্ণ একত্ব দর্শনই পুর্ণ সখ । সে সখ 

কোন পাপ, কোন ছুঃখ, কোন সঙ্জোচক বিকল্পভাব দ্বারা ম্পৃষ্ট নহে। তাহার 

নাম শান্তি এই রূপে আগ্বাকে অখণ্ড পূর্ণরূপে দর্শনের নম আত্মন্বরূপত 

লাভ। সে লাভ, সে দর্শন যে, পরম সুখকর, তাহার তুলন্বায় আত্ম'র খণ্ড বূগ 

দর্শন, “বাৎ অন্ত বহির্দর্শনশ্রবপাদি, সমস্ত বহিক্ষয়ই যে অহ্থখকর, জীবের মহাভাব 

তুরীর়।দি অদ্বৈত আত্মজ্ঞান অবস্থ! দৃষ্টে, তাহা অনুমানঠ সিদ্ধ । অদ্বৈত স্বরূপা- 

বস্থায় আত্মার ষে তদ্িতর দর্শন বিজ্ঞানের রাহিজ্য, সে রাহিত্য তাহার দশন।দি 

শরক্তর অভাব প্রযুক্ত নহে, দ্রষ্টব্য বিষয়ের ব! দর্শন প্রয়োজনের, অভাব প্রযুক্ত । তিনি 

অবিন।শী ও নর্বব উচ্ছেদ-ধন্মের অতীত । তিনিই প্রকৃত বিজ্ঞাতা। 'বিজ্ঞ।তারমরে কেন 

বিজানীয়াৎ' (বৃহ 91১৫)। কাজেই তাহার বিজ্ঞাতৃত্বের উচ্ছেদ অসম্ভব | তবুও বদ্ধ 

“একাম্মপ্রত্যয়সারা”দি শ্রুতি দৃষ্টে বল যে,নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত অবস্থায়, আত্মা জ্ঞ দান 

স্বরূপ কৈবল্য, এবং জ্ঞাতৃ জ্ঞেন্ন ভাব বিরহিত, তবে তদুত্তরে আঁ বলিবষে জাই? 

জ্ঞেয় জ্ঞান এই তিন ভাবেই যখন বিশ্ব পূর্ণ, এবং বেদাস্তমতে (১1৪1২৩ ২৭) অংস্াই 

যখন বিশ্বের এক অদ্বিতীয় কারণ, তখন তাহাতে ইহার কোন ভাবের অভাব হইলে, 

সে ভাব কারণাস্তর কোথায় পাইবে যে, সেই কারণ হুইতে সব্যক্ত হইবে? তাহা হইলে 

আত্ম'রই ব! পূর্ণ কারণত্ব কিরূপে নিদ্ধ হইবে? কাজেই তিনি জ্ঞতৃ ড্রেয় ও জ্ঞান এ 

তিনেরই সার শ্বরূপে বিদামান্। সৎ ও আনন্দ স্বরূপে তিনি সর্বব প্রকাশ-রূপ জেয়- 

ভাবের মুল অর্থাৎ উপাদন-কারণ, এবং চিৎম্বরূপ হইতে জ্ঞাত। ও জ্ঞান ভাবের 

্ শ্রকাশ। জ্ঞানের গঢ়ত্ব বাজডত্বে জেগত্ব। তাহার সত্যন্বরূপতাদ্বার| (“নতাংজাণ 

অনত্তং বরক্া'-তৈত্তিরীয়) যে রূপ তাহারই এক অদ্দৈত বস্ত-্বর্ধূপত| দিদ্ধ, তাহীর অনন্ত 



জ্বাতাজেয় ও জান আত্মা এজিনের অভিন্ন প্রকাশক ৩২৩ 
্বর্ূপতা দ্বার! তত্রপ তাহার অপরিচ্ছিন্ন পুর্ণত্ব সিদ্ধ। তিনি সর্বব বলের,সব্বশকির, মূল 

কারণ বলিয়।ই পূর্ণ । তাহাব্যতীত যদি বলান্তর থাকে, তবে সে বলদ্বার। তিনি কেন ন। 

পরিচ্ছিন্ন হইবেন? তাহ। হইলে তাহ।র অপরিচ্ছিন্ন অনস্ত-স্ববূপের হানি জন্মে। 

যদি বল, বল ব! শক্তি, প্রকাশের ধর্ম প্রকাশককে প্রকাশ-ধর্ম কি বপেম্পর্শ করিবে। 
তবে তাহ।র উত্তরে আমি বলিব যে, ইচ্ছ।রূপ নিয়মন-সামর্থা জুই প্রকাশকের 

প্রকাশকত্ব ৷ প্রকাশে জড়তাচ।ধ্যাদি গুণ আছে। কিন্তু তাহাতে নিয়মন কোথায়? 

প্রকাশকের নিয়মনের অনুগ্রহেই সে গুণ নিয়মিত, তাহার কা্য্যকাবিত্ব, তাহায় জিয়া । 

বস্ত-গত বিকার ধর্খের (জড়তার ) অতীত হইয়াও তিনি যেরূপ সর্ব জড়- 

বস্ত-প্রকাশের এক অদ্বিতীয় মূল প্রকাশক, সর্ব্বমৃণ্ময় পদার্থ সম্বন্ধে মৃত্তিকার 

ন্যায় জগৎপ্রপঞ্জের এক অদ্বিতীয় উপাদান কারণ, তদ্রপ আবার তিনি সর্বর বল- 

বিকারের ( শক্তি-গত জড়তার ) অতীত হইয়াও, সমস্ত জড়-শক্তির প্রকাশের এক 

অদ্বিতীয় মূল নিয়মন-কারণ ব| প্রাণ । “ম্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ"।-_ শ্বেত ৬৮ 

কাজেই শ্রুতি-বিশেষ আপন প্রস্তাব প্রসঙ্গে ভাহ।কে জ্ঞতা, জ্ঞেয় ৬ ধতান-_- 

এই তিনের একটীর স[র-স্রূপ বলিয়! উল্লেখ করিলেও, অপর দুইটার সার- 

'বরূপত। নিষেধ করেন নাই। শ্রুতি-বিশেষ সেই পূর্ণ সচ্চিদানন্দম্বরূপকে, শুদ্ধ 

মৎ। বা চিৎ, বা আনন্দ ম্ববূপ বলিয়াছেন বলিয়! কি তাহার অপর দুই স্বরূপের 

নিষেধ কর! অনুমিত হইবে ? তদ্রপ হইলে, এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞন প্রতিজ্ঞাই 
বাকিনাপে সিদ্ধ হইবে ১ জ্ঞ।তৃ-কর্তৃ-ভ।বই প্রকৃত পুরুষ-ভাব। জ্ঞান-ভাব, তাহ!র 
কার্য্যভাব ৷ দৃষ্টি স্রষ্টারই কার্যয। কাজেই অস্সাকে দৃষ্টি বা উপলবি স্বরূপ মাত্র বলিয়া, 

খ্বাদস্বনস্ানপত ডষ্টত্বের অবস্থান অনুমান না কর, তবে তন্দারা ভাহার 
অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপতার অভাব হয়। 

যে রূপ বিজ্ঞাতার সহিত মিলিত হইয়া, উপলব্ধি অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণত প্রাপ্ত হয়, 
তদ্রপ আখ।র বিজ্ঞাত। হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, ইহা একটী এক-দেশ-বাচক পদার্থ 
মাত্র হয়। যাহা এক দেশ-বাচক তাহ। অপূর্ণ তাহাই পরিচ্ছিন্ন, তাহাই জড়। 
কাঁজেই আত্মাকে কেবল উপলব্ধি-স্বরূপ বলিলে তাহার প্রকাশে, ভাহার ব্যক্ততায়, 
কেবল উপলব্ধি-ধন্মেরই প্রক।শ, সেই ধর্দেরই ব্যক্তহা সম্ভবে ব্যতীত, তম্বারা 

ঈশ্বর-রূগী জগৎকর্তা সব্যক্ত হওয়া! সম্ভবপর নহে। 
যদি বল জড়ের ছায়াম্পর্শে ঈশ্বরে জ্ঞাতৃত, তাহার কর্তৃত্ব। তাহার উত্তর- 



৩২৪ আত্ম-বিজ্ঞান 

ঈশ্বরে জড়-ছায়া-ম্পর্শ স্বীকার করিলেও, অচেতন জড়ে কর্তৃত্ব জাতৃত্ব কোথা হইতে 

আসিবে ষে, তৎম্পর্শে ঈশ্বর এ ধর্ম লাভ করিবেন ? জড়ের জের তব-ধর্ধমাত্রই সর্ববাদী 

সম্মত। এইকা'রণেই তাহার জড়ত্ব। জ্ঞাতৃত্ব জড়*জন্য হইলে, “অক্ষর আত্ম! ব্যতীত 

অন্ত ত্রষ্টা, মস্ত বিজ্ঞাতা৷ নাই”_এ শ্রুতির ( বৃহ ৩৮১১) কি গতি হইবে? 

বদি বল দ্র কর্তী। কর্তী সততই অহঙ্কার-পুর্বক, আমি-জ্ঞ।ন-জাত । অঠং- 

কার, জ্ঞানের বিষয়। কাজেই বিষয়ী-ভাবের দ্বৈত আত্মপ্রকাশ-ক।লে ব্যতীত* 

অদ্বৈত আত্ম-স্বরূপে অহং-জ্ঞন ব। কর্তৃত্বের অবস্থান অসম্ভব । সর্ব-বিষয়-ভাব 

বিরহিত উপলব্ষিমাত্রই আম্মার স্বরূপ। তবে তদুত্তর,-অহংকারের ন্যায় আনন্দও 

ত উপলব্ধির একরূপ বিষয়, উপলব্ধির বিশেষত্ব-ব্যঞ্ক পদার্থ ॥ কাজেই এ রূপ 

আশঙ্কা করিলে, আস্মকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ন। বলিয়া; শুদ্ধ চিৎ-ম্বরূপ বলাই 

যুক্তি যুক্ত। কিন্তু বেদান্ত (ক কখন তাহাকে সচ্চিদনন্দন্বরূপ না৷ বলিয়! শুদ্ধ চি 

স্বরূপ বলিবেন? ন। সচ্চদানন্দ স্বরূপে তাহার নির্বিশেষ দ্কাবের অভাব স্বীকার 

করিবেন ?. অতএব সচ্চিদ।নন্দ স্বরূপে যে রূপ তিনি নির্ব্বিশেষ, জ্ঞাভৃ জ্ঞেয় জ্ঞান 

স্বরূপেও, তিনি তদ্রুপ নির্ববশেষ। ভাহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে তজ্ধপ জ্ঞাতৃ জয় জ্ঞ।ন 

অব্যক্ত ভাবে তিনই বিদামান্। কাজেই ইহাদ্বারা তাহার স্বীয় নির্কিশেষতের 

কোন বাধাত জন্মেনা। এ তিনেরই তিনি এক অদ্বিতীয় অব্যক্ত (নর্ববিশেষ আত্মা 

ব। স্বরূপ (70107701707) | এই কারণে তাহার স্বরূপ-প্রকাশে এ সমন্তভাবই সপ্রকাশ 

হইল্সা, তাহার এক অধিতভীয় জগৎ-কারণত্ব সিদ্ধ হয়। | 

দ্বৈত অবস্থায়ই আম্মার ইতরেতর দর্শনও কর্তৃত্ব। পূর্ণ দ্বৈত অব্ক্াস্তায 

কর্তৃত্ব অপ্রকাশ। যদি বল তাহার এই কর্তৃত্-প্রকাশ স্বাভাবিক নহে ইসবিক” 

মাত্র (*শারীরক ২1৩।৪*) তবুও, কর্তৃত্বকে রজ্ছু সর্পের স্তায় মিথ্যা বলিতে 

প্রস্তুত না হইলে শক্তি বা অন্ত যে আকারেই চাহ, কোন না| কোন আকারে 

আত্মায় ইহার নিত্যাবন্থ'ন অবশ্যই মানিতে হইবে । ন। মানিলে, উপাধি সংযোগে 

আত্বায় ইহার প্রকাশ কোথ। হইতে পাইবে? কর্তৃত্ব ত জড়-ধন্ম নহে যে, আত্মার 

সহিত উপাধি সংযোগের পুর্বে ইহা! উপাধিতে থাকিবে । কাজেই যখন অন- 

তের ভাব ব! সতের অভাব বেদাস্ত-মত বিরুদ্ধ তখন আত্মায়ই ইহার নিত্যাবস্থান 

ুক্কার করিতে হইবে । অদ্বৈত আত্মায় এই কতৃত্ব বিষয়ক অতিশয় (71010367107 ) 

£ খ।কে বলিয়।ই, ঘৈতাবস্থায় জড়োপাঁধি সংযোগে আত্মায় কতৃর্ব প্রকাশ হসগব। 



আনা ধন্মাধন্মের অতীত। ৩২৫ 

জড়ে এই অতিশয়ের অভাব জন্যই জড়ের সহিত জড়ের সংযোগে ইহার প্রকাশ 
অসম্ভব। কর্তৃত্ব বিষয়ক এই অতিশয়েরই নাম কর্তৃত্ব শক্তি। অতএব আত্মায় কর্তৃত্ব- 
শক্তির নিত্যাবস্থান স্বীকাধ্য। 

য্দি বল আত্মায় এ শক্তি স্বীকার করিলে, ইহ।র শক্যক।ধ্যও উহাতে স্বীকার 
করিতে হয়। তাহ! হইলে, তাহ।তে ধর্মাধর্ম-বূপ নিমিত্তের আত্যন্তিক অভাব অসম্ভব 

ইইয়। পড়ে, আত্ম।র নিত্য মুক্ত ও অসিদ্ধ হয় এবং মোক্ষও অনিত্য হয়, “বর্তৃতবান্ি- 
্মোক্ষ;--শারীরক ২1৩1৪) তবে তাহার উত্তর এই যে,ধর্মীধন্্,জলীনজন্য নহে, অজ্ঞ।- 
নাতক জড়-সঙ্গ-জন্য। অজ্ঞানতানিবন্ধন অনাস্মক জড়ে ভ্রাস্ত আত্ম-জ্ঞান হইতে, 
জীবে জড়সঙ্গাসক্তি | সেই আসক্তি বলে জীব জড় গুণের আশ্রিত, এবং জড় গুণাশ্রিত 

বলিয়াই তাহার জড় ধর্মাধন্ন । সম্যক-দশীঁ সর্বজ্ঞ সাঙ্গী-স্বরূপ ঈশ্বরে অজ্ঞানতা নাই । 

কাজেই তজ্জাত সঙ্গদোষ বা জড় গুণের আশ্রয়ও নাই । এই কারণে কর্মাধাঙ্ষ 

রূপ বর্ত। হইয়।ও, তিনি গুণা ভীত, ধর্মধর্দের দ্বার অস্পষ্ট ও কেবল (শ্বেত ৬১১)। 

বৃহদারণ্যক । ৪18২২, ২৩; ৫ ও ৭) বলেন-_অসঙ্গ, অসিত, অগা, অশীর্ষ্য, নতি নেতি 

মহাজন আত্মা সকলকেই আপন বশে রাখিয়াছেন। তিন সকলেরই ঈশান, 

সকলেরই অধিপতি, সাধু কর্মের দ্বারাও তাহার বৃদ্ধি নাই, অসাধু কর্মেও হাস 

নাই। তিনি সর্বেশ্বর, ভূতাধিপতি, ভূতগ।ল। ইচাই তাহার নিতা মহিমা। 

কমের আশ্রয়েই পুঝ্ষ কামময় হইয়া পাপ পুণ্যাস্মক হ্সীয় কন্ুফলদার। বদ্ধ হয়। 

কামজন্ভই তাহার সত্ত্ব । কামের হস্ত হইতে পূর্ণ মুভ্তিলাশ করিলেই জীবের 

তু যুগ আুুস্নিপতা লভ। এ কাম অনাত্মক জড় কামন! বই আত্ম-কামন! 
নহে। এ শ্র'ত বলেন আজম কাম, আত্মার শোৌকাস্তর নুক্ধ রপ। ৬ 

এই সকল শ্রুতি দুষ্টে মুক্তির সহিত কর্তৃত্বের পূর্ণ বিরোধ বা কর্তৃত্ব সর্ববাবস্থয়ই 

দুঃখাজক বলিয়। বোধ হয় না। 

ভোন্ত। ও কর্ত। একার্থক-_"অবিদ্য।প্রত্যুপস্থ।পিতত্বাৎ কন্থৃভে ক্রত্বয়ো:” “কর্তৃত্বন্ত 

ছুঃখরূপত্বাৎ” ইত্যার্দি (শরীরক ২।৩.৪*)--বলিনে অতি ছুর্বেবধা হয়। অজ্ঞ।নাশ্রিত 

জড় সঙ্গযুক্ত জীবের ব্যতীত,. জড় সঙ্গ-বিবঞ্জিত সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের ভোজত্ব ্রুতিতে 
(শ্বেত ১৮ ও ৪1৫,৬) দৃষ্ট হয় না। যে প্রাকৃত গুণ।সক্ভি জন্য জীবের কর্তৃত্বাভিমী ন, 

ও তজ্জীত নুখ ছুঃখ, ঈশ্বর সে গুণের অভীত। কাজেই জীব যে অর্থে কর্ত। মে 

অর্থে তিনি অকর্তা, ঠিনি কারক্গিত। বা নিয়ন্তা। এই প্রবৃত্তিলেস বিরহিত, 



৩২৬ আত্ম-বিজ্ঞান। ৃ 

নিরমনই তীহার ইচ্ছ!। ইহার বলে প্রাকৃত-প্রবৃত্তির প্রকাশকত্ব মাত্রই তাহার নিয়ন্ত তব 

রূপ করৃত্ব। এখন দেখ অদ্বৈত-বাদ (৩১৪পৃ। কতদূর ধারণা-যোগ্য। 

জড়-সঙ্গ, জড়-গুণের আশ্রয়ই যখন ভে!গের কারণ, তখন ভোগজন্য। মন আদি জড় 

করণের আব্ঠকত। কেন না হইবে? এবং ভোগাদি জড়-প্রবৃত্তি চদ্দিতার্থজন্যই যখন 

জড়াভিমানী জীবের যাবতীয় কর্তৃত্ব,জড় প্রবৃত্তিরদ্বারাই যখন তাহার ইচ্ছ। সতত উত্তে- 

জিত,তখন জীব যে,তাহার ইচ্ছা প্রকাশ ও কর্তৃত্ব জন্য,মন আদি জড় করণের অপেক্ষী 
হইবে, এবং গম 'হ্থন জীবের ব্যতীত ঈশ্বরের নহে, তখন ম্বপ্পকলেও যে, জীব মনের 

আশ্য়েই দর্শন বিহারাদ্দির কর্তা হইবে,__-এ সকলই সহজ বোধ্য ও শ্রুতি দিদ্ধ। কিন্ত 

মন আদি জড়' করণের আশ্রয় ব্যতীত, যে কতৃরত্ব একেবারে অনম্ভব-_-“মন আদিনী 

করণানি কর্তা ভবতি+', "কেবলে কতৃত্বাসস্তবস্ত” (শারীরক ২1৩৪০ )--শ্রতি দুষ্ট 

গুণাক্তিজ কর্তৃত্ব সন্বদ্ধে ব্যতীত নিয়মন-রূপ কর্তৃত্ব (কারগরিতৃত্ব। বিষয়ে এ কথা মহ 

বোধ্য'নহে। হুষুপ্তি স্থান।ধিঠিত প্রাজ্ঞ মন আদি করণের অতীত । অথচ তিনিই সৃষ্ট 

স্থিতি প্রলয়ের কর্ত।। শ্বেতাশ্বতর (৩1১৯) আত্মার গ্রহণাদি কাঁধা স্বীকার করিয়াও 

ইন্জ্রিয়াদি করণ অস্বীকার করেন। বৃহদ (রণ) ক্(৩1৮/৮,৯,১১) মন; বুদ্ধা।দি সর্বজড় কর- 

ণের অতীত করিয়াও আত্ম(কেই শ্রবণ মন ন বিজ্ঞান।দির একমাত্র কর্তা বলিয়া, উহা রগ 

প্রশ।সনে নুর্য্যার্দি গ্রহ উপগ্রহগণ আপনাপন স্থানে আপনাপন কাষ্যে রত খক। বলিয়া 

ছেন। শ্বেতখতর মতে তিনিই জগতের নিয়ন্তা। অতএব ইচ্ছ1 ব্যতীত নিয়মন অসস্তব 

বিধার, তিনিই নিয়্মনের কর্তী। তিনিই যখন ইন্জরিয়ান্তঃকরণ শরীর[দর অষ্টা, তখন 

সৃষ্টির পুর্বে তিনি ইহাদ্িগকে কোথায় পাইবেন, যে ইহাদিগের সহাযু এতু চুন, 

অথচক্রর্তৃত্ব ব্যতীত যখন সৃষ্টি অসম্ভব, তখন মন আদির অনপেক্ষায় কর্তৃত্ব অসন্তব 

হইলে, মন আদির স্ষ্টিই ব! কিরূপে সম্ভবপর হইবে? মুণ্ডক শ্রুতি বলেন “আত্মার 

তপঃ (ইচ্ছা!) জ্ঞানময়। তিনি সব্বজ্ঞ সর্ধব্দি এরং নাম রূপ ও লিঙ্গাআার প্রভন।” 

জড় স্ষ্টি জন্য জীবের ন্যায় তাহাকে ইন্্িয়াদির সাহ।যা লইতে হয় ন। তাহার 

জ্ঞানময় ইচ্ছ।ই স্বীয় অনন্ত-প্রকাম্য বলে চিদচিৎ সমস্ত স্থষ্টির কর্তী। ইহাই 

তাহার মহিমা । অতএব পারমার্থিক অর্থে তিনিই একমাত্র কর্তা হইলেও, লৌকি- 

দস অর্থে আমর! কর্ত সে অর্থে--তিনি অকর্ত]। 

; স্বরূপ; তিনি অরূপ অলিঙ্গ হইয়াও, তাহার এই অসীম মহিমা বলে তিনি নানা: 

| রূপ ধারণ করিতে সক্ষম । “মায়াহেষা” ইত্যাদি-শীরীরক ৩২।১৭। তাহার বিভূতির। 



এ নিত্য-মুক্ত। ৩২৭ 

তাহার বলের কণামাত্র পাইয়া, যখন যে।গী সহম্র সহত্্র শরীর গ্রহণে, নানাস্থানে, 

নান।রূপে বিচরণ করিতে সক্ষম--“আত্মানোবৈ” ইত্যাদি, শারীরক ১৩।২৭--তখন 

তাহার যে এ শক্তি থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য কি? তবে তিনি যেখানে যে 

তাবে সব্যক্ত হউন না কেন, সর্বত্রই নির্লিপ্ত, নিঃসঙ্গ, নিত্য শুদ্ধ বৃদ্ধ মুক্ত; 

স্ঈতাঁবে প্রতিষ্িত। যে মায়া লইয়৷ তিনি এই জগৎসথষ্টি করিয়াছেন, যদিও 

সে আকাশবৎ মায়া, ওতঃ প্রোতঃ ভাবে, তাহাতে বিদ্যমান, (বৃহ ৩৮১১) এবং 

তাহার সৃষ্ট সমন্ত জগৎ সে মায়ার মোহিনীশক্তি দ্বার! মুগ্ধ. তন্ধুও, সমস্ত জগতের 

অন্তরাত্সা হইয়াও, ুর্য রশ্মির ম্যায়, তিনিই স্বয়ং সে মাহিণীশক্তির অতীত 

(শ্বেত ৪1৯, কঠ ১1৫1১১)। ছুগ্গেষে রূপ সপ, অবনীতে যে রূপ অগ্নি, সর্বধাক।শে 

তিনি তদ্রুপ আত্ম-ন্বরূপে বিদ্যমান্। তিনি সর্বতুই নিল, নিক্ষিয়, নির্দোষ, 

নিরঞন, দগ্ধকা ষটস্থ বহ্ির হ্যায় পূর্ণ শান্ত (শ্বেত ৬১৯ )। 

অতএব কর্তৃত্ব জন্য আত্মার নিত্য মুক্তত্বের ব্যাঘাত অসম্ভব। নিঃসঙ্গ গুণাতীত 

সর্বাজ্ঞের কর্তৃত্বি ছুঃখাত্মক নহে। যদি বল আত্মা যদি জ্ঞাতৃ-স্বরাঙ্গী হইবেন, 
ভবে নির্ব্িকল্প সমাধিকালে জীবের উপলব্ধি স্বরূপতা মাত্রই ল।ভ হয় কেন? 

হার উত্তর- উপলন্ষিই তাহার নির্বিবশেষ নিত্য-প্রকাশ। কাজেই প্রকাশ 

বাতীত প্রকাশক যখন সততই অবাক্ত ( বৃহ ৪1৫১২ ), তখন আত্মার এই নিত্য 

নির্বিশেষ প্রকাশ ব্যতীত, প্রকাশককে কিরূপে যে'গী জানিবেন? কোন ব্)ক্তি 

ক কখনও তাহার আপন জ্ঞতৃ-স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন? বিজ্ঞা- 

তাকে কে কবে, জ]ুনিয়াছেন ? (বৃহ ২81১৪ )। তবে আমরা আম।দিগের প্রকৃত 

জ্ঞাত্ স্বর্ূপকে জানিতে পারি ন। বলিয়ই কি তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে 

পারি? বিজ্ঞাত। ন। থাকিলে, বিজ্ঞ।ন কহ।র গোচর হইবে? কে জানিবে আমি 

অ।ছি বলিয়াই ত আমার উপলব্ধি, আমার আনন্দ । অনুসন্ধিতহ্ব হইলে, নির্বিি 
কল্প সমাধিস্থ উপলব্ধিন্বরূপেও লুক্কায়িত ভাবে জ্ঞাতাম্বরূপ কর্তার অস্তিত্ব বুঝিতে 

পারিবে। 

শারীরক ভাষ্য (২।১।৩) বলেন বোদক একাত্ম-বিজ্ঞ।ন ব্যতীত মোক্ষলাভ শ্রুতি 

বিরুদ্ধ। মুক্তাত্মার জান বাতীত বদ্ধাস্ম-জ্ঞানে মুক্তিলাভ শুদ্ধ শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, অযৌ- 
ক্তিকও বটে। অতএব কর্তৃন্বরূপ আত্মর বিজনে যখন শ্রুতিতে বারম্বার মুজির 
উপদেশ দই হয় (শ্বেত 91১১)৪।১৩)১৪) ও ৩।৭,৮ ) তখন সেই কর্তৃম্বরূপকে ভাব্য 



৩২৮ আত্ম-বিজ্ঞান । 
টিটিটিরউরিটিনিরিরারানিরাতার টির জিরিয়ে রাত 
উল্লিখিত এ বৈদান্তিক মুক্ত আত্ম। বলিয়। কেন না স্বীকার করিব ? (কঠ €1১২১১৩) 
ও শ্বেতাশ্খতর ( ৬া১২,১৩) শ্রুতি বিশ্বস্্ষ্ট1। সর্বজীবের কাম-বিধাতা আত্মার বিজ্ঞান 

ব্যতীত অন্ত বিজ্ঞানে মুক্তি নিষেধ পর্য্যস্তও করিয়াছেন । 

বদ্দি বল আস্মর দ্বৈতাবস্থায় যখন কর্তৃত্ব, তখন অদ্বৈত বৈদাস্তিক আত্মায় করত 

যোগী কোথায় গ্লাইবেন যে, সেই কর্তৃ-ম্বরূপ বিজ্ঞানে মুক্তিলভ করিবেন? তবে তাহার 
উত্তর এই যে, আত্মার কর্তৃত্ব মানিলেও, নির্বিকল্প ধ্যান কালে যোগীর নিকট অকর্তৃ 
অদ্বৈত আত্মাই ধ্রেয় হইবেন । ভূম1 আত্মাই বৈদান্তিক এক অগ্ধিতীয় আত্মা! । তাহা 

হইতে ভিশ্ন অন্য কিছুই নাই। তিনি বিশ্বরূপী। সমষ্টি স্থুল-ন্বরূপ জাগ্রদা ধিষ্িত যে “অ”, 
সমষ্টি কুল স্বরূণ ম্বপ্রাধিতিত যে 'উ' এবং এতছুভয়ের কারণ, এতছুভয়ের নিয়ন্তা-স্বরূপ 

স্থপগ্তাধিন্টিত যে “ম'-বৈদাস্তিক পরমাত্সা “অ" “উ' “ম' এ তিনেরই এক অদ্বিতীয় 

সমষ্টি স্বরূপ। এ তিনই তাহার অংশ। এ তিনের যে ইচ্ছা, যে কর্তৃত্ব, তাহা ভাহারই 

ইচ্ছা, ভাহারই কর্তৃত্ব । তিনিই এ তিনের আত্মা, এ তিনের সার কাজেই ব্যষ্টিবিশ্ব 

সেই ইচ্ছা*প্রকীশের করণ বা উপাধি, এবং সমষ্টি তিনি সে করণের, মে উপাধির আত্মা, 

সে ইচ্ছার এক অদ্ধিতীয় কর্তী। দেআত্ম!, রে কর্তাকে অন্তর্থিত কর, তবে “অ' *উ' 

«ম' এ সকলই অন্তর্থিত হইবে । এক আস্মাই ক্ষেত্র ভেদে এই তিনরূপে সপ্রকাশ। 
তিনিই “অ', তিনিই 'উ, আবার তিনিই 'ম'। তাহাভিন্ন অন্য চেতন বেদাড 

স্বীকার করেন না। কাজেই স্বরূপতঃ তিনিই কর্তা, ভীহারই ইচ্ছা বলিয়া, এ সকল 
ক্ষেত্রে কর্তত্ব ও ইচ্ছা সপ্রকাশ। কৃত বা ইচ্ছ৷ কোন আগন্তক .ব! যৌগিক 
পদার্থ নহে যে, উপাধি সংযোগে তাহার নূতন উৎপত্তি হইসে... ইহা, আতু-ধণু। 
আত্মা এঅবিকাধ্য বিধায় যাহ! আত্মধন্ধ তাহ।ও অবিকাধ্য ও আত্মার সহিত নিত্য! 

যাহা যৌগিক, তাহ! বিকার ধর্ম।আ্বক, তাহ নশ্বর, অনিত্য। তাহা আত্মধন্ম৪ নহে। 

আত্ম। বিকার-যোগ্য হইলেই ত, অন্ত পদার্থ সংযোগে, তাহাহইতে যৌগিক পদার্থের 

উৎপত্তি হইবে? ক্ষার ও অয় উভয়ই বিকারধ্য বলিয়াই উহাদিগের সংযোগে নৃতশ 

যৌন্সিক পদার্থের উৎপত্তি সম্ভবে । কাজেই ব্যষ্টি বিশ্বই যখন সেই অদ্বিতীয় কর্তার 

একমাত্র ইচ্ছ! প্রকাশের ক্ষেত্র, তখন সেই প্রকাশ ক্ষেত্রে ব্যতীত প্রকাশক শ্বরূপে 

তাহার ইচ্ছা কিরূপেদেখিবে? “আ' উ' রূপ বিশের প্রয়োজন ভিন্ন ভাহার তন্ত্র 

ফোনই প্রয়েজন নাই। তিনি স্বয়ং সর্ব প্রয়োজনের অন্তীতঃন্বরূপেই পূর্ণ । যে আন 

সর্ব প্রয়োজনের মূল, সেই আনন্দ বাহার স্বরূপ, সে আপন্দে যিনি পূর্ণ, তাহার আবার 
: 



সার কর্তৃত্ব-প্রয়োজন। ৩২৯ 

স্বতন্ত্র প্রয়োজন, স্বতন্ত্র ইচ্ছার অবকাশ কোথায়? কাজেই সেই আদি ক্ষেত্রজ্ঞ পর- 

মাত্াই পরমার্থতঃ এক মাত্র ইচ্ছার কর্তা হইলেও,এই ক্ষেত্র ত্রয়ে প্রকাশ ইচ্ছা ভিন্ন, 

তাহার শ্বতত্্র কে।ন ইচ্ছা ন1 থাকায়, তাহার শস্মরূপে ইচ্ছার পূর্ণাভাব। তাহার যাৰ- 

তীয় ইচ্ছা! উাহ।র “অ? উ' 'ম'এই তিন ক্ষেত্রেই সপ্রকাশ বলিয়া, আমর] তাহার সহিত 

উহাদ্দিগের সংযোগ ন] দেখিয়া, ভ্রান্ত পুত্তলিকা-নর্তন-দর্শকের হ্যায়ঃজড় পুত্তলিকারই 

কর্তৃত্ব দেখি,তাহীকে অকর্ত। বলিয়াই জানি । আবার অধীন ক্ষেত্রজ্ঞয় পার্থক্য মানিয়।ও 

দেখ যে, তোমার ইচ্ছা যখন আমার ইচ্ছার, সকলের ইচ্ছার সহি এক,তুমি যখন পূর্ণ 

উদার, সকলের সহিত তোমার পূর্ণ সহানুভূতি; পূর্ণ একত্ব, তে!মার যখন স্বতন্ত্র প্রয়ো- 

জনের, স্বতন্ত্র ইচ্ছার পুর্ণাভাব, অথব! তোম।র একার ইচ্ছাই যখন» জগতের যাবতীয় 

চ্ছা, তোমার একার ইচ্ছ। প্রতিফ লিত হইয়।ই খন সর্ব বিশ্বের ইচ্ছা রূপে সপ্রকাশ, 

তখন তোমার ইচ্ছ। অবশ্ঠ স্বীকাধ্য হইলেও, তোম।তে পে ইচ্ছার স্বতন্ত্র পরিচয় অসম্ভব । 

বিশেষতঃ পরমাত্মায় ইচ্ছা! যখন অপ্রতিহত, চিৎ স্বরূপে উদয় হইতে ন। হইতেই ফলের 

উৎপাক, কেবল মাত্র ঈপ্দিত ফলের উৎপত্তি রাই যখন নে ইচ্ছার প্রকীশ+ সে ইচ্ছ। 

প্রকাশ যখন মততই অপরিবর্তনীয় রূপে নিয়গিত, সর্ববিরুদ্ধ শক্তি-প্রকাশ বিরহিত; 

তখন সে ইচ্ছা কেবল সেই পরম কর্ত।রই গে/চর হইতে পারে; অন্তে তাহা কি রূপে 

জ।নিবে? কাজেই পরমাত্মার ইচ্ছা! পরমায্মা ব্যতীত জীবের অজ্ঞের়। এই কারণে 

তিনি তাহাকে ইচ্ছাময় জ।নিলেও) জীব তাহ।কে ইচ্ছা বিরহিতই দেখিবে। অতএব 

ইচ্ছ। প্রকাশই যখন কর্তৃত্বের একমাত্র পরিচয়, তখন পরমা স্ব! কর্তা হইলেও, তিনি 

অকতু! (.হেতু১)। এই কারণেই পরমারথতঃ তিনিই কর্তা, তিনিই প্রকৃত প্রাজ্ঞ 

হইলেও বুদ্ধযাশ্রিত স্ীবের নিকট তিনি প্রাজ্ঞ হইতে ভিন্ন ও অকর্ডা। কাজেই 
সেই ম্বরূপেই তিনি জীবের ধ্যেয়। 

শ্রুতি (মুণ্ডক ৩।২।+,৮) বলেন ষতি যখন মুক্ত হন,তখন তাহার প্রাণাদি পঞ্চদশ কল। 

বন্ধ কারণে প্রতিগমন করে, ইন্দ্রিয়াদি অ।পনাপন দেবভায় চলিয়৷ যায় এবং কর্পুসহ 

বিজ্ঞানাত্মা শ্রেষ্ঠ অবায় ব্দ্ষে একীভূত হন। প্রব[হবতী নদী যে রূপ নাম ও রূপ পরি- 

ত্যাগে সমুদ্রে অদৃষ্ট হয়, জ্ঞানীব্যক্তি তদ্রপ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়!, পরাৎপর 

দিব্য.পুরুষে প্রযেশ করেন। অতএব শ্রুতি মতে বাহ! বিজ্ঞানাত্ম। (88001 

801£) নাম ও রূপ পরিত্যাগ, ভাহাই গরমাত্া। প্রভেদ কেবল ন|মরূপা ত্বক 

বিশেষত্বে এবং তদ্ষিরহিত নির্বিবশেষত্বে, খণ্ডত্বে ও পূর্ণতে। যাহ! পূর্ণ, তাহা 



৩৩০ আত্ম-বিজ্ঞান। 

অপরিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ যাহা খও তাহাই পরিচ্ছিন্ন সবিশেষ। খণ্ডাভিমানিত্ই 
জীবস্ব। 

অতএব কর্ত্-ম্বরূপত। আমর নিত্য মুক্তত্বের হানিকারক নহে। অজ্ঞানজ জড়া- 

সক্তিরও জড়গুণের আশ্রয়ই সর্বব পাপ পুণ্য, সর্ব ধর্ধ।ধন্খ, স্র্ব সংসার বন্ধনের কারণ। 
অনাত্ে-আত্ম-জ্ঞ/ন বিনষ্ট হইলেই আত্মপর ভেদ জ্ঞনের ও জড় প্রয়োজনের অভাব 

হয়। কাজেই তখন জগতের স্বার্থ ব্যতীত সে আত্মার স্বতন্ত্র কোন স্বার্থ, কোন কর্তব্য ' 
বা ইচ্ছাই থাকে না অতএব অনাত্মে আত্মজ্ঞান ও তজ্জাত জড় সঙ্গলিগ্দ।ই মুক্তির 

প্রকৃত বিরোধী । আত্মজ্ঞান বলে ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই 

কৈবলা ল।ভ রূপ“মোক্ষ প্রাপ্তি। জীবের স্বার্থপরতা যত হান হয়, বিশ্বের স্বার্থের 

সহিত তাহার স্বার্থ যত এক হয় এবং তন্মুলক কর্তবা-পরতার যত বৃদ্ধি হয়, জীব ততই 

মুক্তি পথে অগ্রসর হয়। যাহার স্বার্থ যত সস্কীর্ণ, সে তত পাপাসক্ত, তত বদ্ধ। যে 

"ব্যক্তির স্বার্থ তাহার আপনাকে লইয়াই সীমাবদ্ধ, ইচ্ছা সেই সন্থী্ণ স্থাথদ্ব।রা প্রবর্তিত, 

সে ব্যক্তি অপেক্ষা, যে ব্যক্তির স্বার্থ আপন পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদির স্বার্থের সহিত এক, 
সে ব্যক্তি বেশী উদার, বেশী মুক্ত। এই রূপে যাহ।র স্বর্গের পরিধি যত বেশী ব্যাপ্ত, 

যাহার ইচ্ছা! যত বেশী লোকের হিতে রত, দে ব্যক্তি তত উদার। শ্বার্থ ও হিত 

একার্থক শব্দ । যাহা হিত, তাহাই প্রকৃত স্বার্থ । বুদ্ধির দোষে উপলব্ধির সম্কীর্ণতা 

জন্যই আমাদিগের নিকট উহার! ভিন্নর্থক ' স্বার্থের পরিধি যত বাড়ে, উহাদিগের, 

অর্থভেদও তত কমে । স্বার্থ যখন বিশ্বব্যাপী হয়, বিশ্বের স্বার্থের সহিত পূর্ণ এক হয়, 

উহারাও তখন একার্থক হয়। যাহা সমষ্টি বিশ্বের হিত, তাহাই পুণানর প্রণুই হুখপাপু 
£খ। পাপ ব্যগ্ি-ধর্মম। পূর্ণ সমষ্টিতে ইহ। অসম্তব। বেদান্তমতে হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি- 

বিজ্ঞানাত্বা (18110118] ৪11) তিনি নিম্পাপ। শ্রীষ্টধন্ম মতে তন্রপ ঈশ্বর-পুত্র 

খীষ্ট। অন্যের ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া অন্যের নিয়ামক হওয়া, সহানুভূতি 

বলে অন্যকে আপন করিয়। তাহার ইচ্ছ। আপন প্রবৃত্তির ্যায় গ্রহণে, হিংসাভাব 

বিবর্জিত কর্দব্যজ্ঞ।ন বলে নে ইচ্ছার নিয়মনই মুক্তির নিয়ম সঙ্গত। হিংন! দ্বেষ 

মুলক বল ব। ক্রোধানি প্রক।শ দ্বারা অন্যের ইচ্ছ।র অভিভব, এ নিয়ম বিরুদ্ধ । হিংস! 

দ্বেষ সর্ববাবস্থা রুই সঙ্কীর্ণ। জড়বদ্ধভাব বন্ধক । জড় সন্কীর্ণত।ই বদ্ধত। উদারতা মুক্তি। 

. হিংস1'ধে রূপ সন্ধীর্ঘ, প্রেম তঞ্জপ উদার। প্রেম ও সহানুভূতি যে ব্যক্তির স্বভাবে যত 

“খধিরু,হিংস। দ্বেষ যত কম, নে ব্যক্তি তত মুক্ত। এ বিষয় বিজ্ঞানাস্তরের আলোচ্য । 



অন্তঃকরণ ও স্থুলশরীরের সহিত জীবের সমন্ধপার্থক্য ৷ ৩৩১ 
% 

আমরা দেখিয়াছি স্থলশরীর ও অস্তঃকরণ, এ উভয়ই জড় ভৌতিক 
উপাদানে গঠিত, উভয়ই জীবের উপাধি, তাহার করণ। এ উভয়ের 

পার্থক্য প্রধানতঃ স্থুল সুঙ্ষত্থে। যাহা অস্তঃকরণো- 
-_অন্তঃকরণ ও স্থূল পাদান, তাহাই পরমাণু সংশ্লেষাধিক্যে স্থুলত্ব-লাভে 
শরীর । উহাদিগে 
এ এ রে স্থল শরীর । স্থুলসক্ত্বের হ্বাসবৃদ্ধি স্বন্টই ইহাদিগের 

তারতম্য । সত্বতামসিক হাসবৃদ্ধি। যাহা! যত অধিক সুঙ্ম, 

তাহ! তত অধিক স্বচ্ছ, অর্ধিক চৈতত্তপ্রকাশ্য, 

অধিক পান্বিক। কাজেই অস্তঃকরণ জীবের হুক্মতম, উপাধি বলিয়া 

অন্তঃকরণই তাহার চৈতন্তের প্রকাশক বিধায়, অন্তঃকরণের সহিত সে 
একাত্মক ভাবে মিলিত। অন্তঃকরণে আস্ম-্রান্তি জন্তই তাহার জীবত্ব। 

স্থল শরীরের সহিত জীবের সন্বন্ধ এরূপ নহে। স্থল শরীর তমঃপ্রধান 
বলিয়া জীব-চৈতন্ত তাহার সহিত তাদায্ম্য ধারণে অক্ষম পবিধায়, স্থূল 

শরীরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব। অন্তঃকরণের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং অন্তঃকরণ-নিয়মিত প্রাণ-শক্তি-বলে স্থুল শরী- 

যদি বল নিত্য প্রয়োজনাভাবই ব্দি আগ্জার স্বরূপ হইলঃ তবে অনর্থক তাহার 

কর্তৃত্ব ই বা মানি কেন? উটষ্ট-সিদ্ধি রূপ প্রয়োজন জন্যই ত কর্তৃত্ব ? তাহার উত্তর এই 

যুআত্মুওুয়ং উর্ব প্রয়োজনের অতীত হইলেও, জগতের প্রয়োজনাভাব স্বাকাধ্য 

নহে। আমাপিগের জন্ম মৃত্যুর ন্যায় বেদান্ত এ জগতেরও উৎপত্তি প্রলয় স্বীকার 

করেন। এ মতে বুক্ষ বীজ হইতে বৃক্ষের ন)ায় অব্যক্ত মায়শক্তি হইতে এই বিচিত্র 

বিশ্বের উৎপত্তি । সে মায়। অনাদি, এবং আকাশের ন্যায় ওতঃপ্রোতঃভাবে আতর 

সহিত সতত মিলিত । জগতের উৎপাত্ত স্থিতি প্রলয় বিষয়ে সে জগচ্ছক্তি রূপিনী 

জড় মায়! স্বাধীন! নহে, সর্বতোভ।বে সতত আত্মারই আশ্রিত। (বেদান্ত সুত্র ১1৪1৩) 

কাজেই আ্ম(র আপন প্রয়ে।জন।ভাব হইলেও, সেই মায়ার প্রবৃতি চরিতার্থত। রূপ 

প্রয়েেজন জন্য তাহার নিলিপ্ত কর্তব্য-জ্ঞান অশ্বীক।ধ্য নহে। মায়ায় প্রবৃত্তি চ রিতার্থত। 

রূপ ইষ্ট সাধনজাত কর্তৃত্ব-জ্ঞান £জন্যই নিত্য অব্যক্ত আত্মার 'অ' উ' “ম', “সৎ, 

“তৎ” আদি প্রকাশ-ভাব ।-শারীরক ২।৩।১৩। 



৩৩২ আত্ম-বিজ্ঞান। 

রের সহিত তাহার পরম্পরা সম্বন্ধ। স্থল বিষয়াসক্তিজ কর্মবলে (৫8) 
জগৎ হইতে জীব আপন আসক্তি-অনুরূপ যে স্থুলশক্তি সংগ্রহ করে, 
বাসনাকারে সেই শক্তি তাহার চিত্বে সঞ্চিত থাকে । সেই সুক্ষ বাঁসনীই 
তাহার স্থল শরীরের বীজ। ভূমিতে প্রোথিত বৃক্ষবীজ যেরূপ ভূমি 

হইতে আপন পক্তি অনুযায়ী পরমাণু সংগ্রহ্দ্বারা স্থল বৃক্ষশরীরত্ব লাভ, 
করে,জীবের চিত্তাশ্রিত এই স্থৃলাসক্ত্যাত্মক বাসনাবীজ উদগমোন্ুখ হইয়া, 
তজ্প পিতৃমাত শরীর হইতে স্বান্থরূপ পরমাণু সংগ্রহ পূর্বক, স্থল শরীরত্ 

লাভ করে * ॥ জীব সেই শরীর লইয়! জন্ম গ্রহণ করতঃ বহির্জগৎ হইতে 
আহারাদি সংগ্রহ দ্বার সেই শরীর পরিবর্ধন করে। যে সকল পরমাণু 
দ্বারা তাহার স্থুল শরীর গঠিত, সেই সকল পরমাণু তাহার অন্তঃকরণা- 
শ্রিত বাঁনাত্মক প্রাণশক্তি বলে তাহার অন্ত:করণের সহিত সন্দ্ধ। এই 
কারণে প্রাণীভাবে দুল শরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধের অবসান। স্কুল 
শরীর যখন পূর্ণ কার্্যক্ষম ও অবিরুত,তখনও তদধিষ্ঠিত জীবের সহিত প্রাণ 
€৫৫) সন্বন্ধের অভাবে, সে শরীর মৃত। কিন্তু অস্তঃকরণের সহিত জীবের 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বলিয়া, স্থূল শরীরের সহিত সন্বন্ধের অবসানেও অস্তঃকরণের 

(৫8) এ বিষয়ে (৫. £ 3192) এবং বুদ্ধির অনিত্যত্ব ( ২ & 104 9৮110) এ) 

ও জড় প্রকাশ-ধন্ধতর (3311) 14) বিষয়ে পাশ্চাতা ইচ্ছাত্মবাদী, বৈদান্তিকের সহিত 

এক রূপ এক মত। বৈদাপ্তিকের বৃ'দ্ধর ন্যায় তাহার বুদ্ধি (£701106)ও দেশ 

কাল এবং বস্ত্র-( কাঁধা-কারণ ) পরিচ্ছেদ্ধশ্ন গঠিত । এই পরিচ্ছেদ ধর্মই বৈদান্তিক 

জড়-ধর্দ। ইহার আশ্রিত হইয়া! আক্মসতের জড় ভ্্রব্যত্ব, বদ্ধত্ব (০. £. 8$11)5, 

258 25 )। 
. “ধোনে: শরীরং” |- শারীরক সহ বেদান্ত ৩১।২৭। 

(৫৫) বেদান্ত (২1৪।৮-১৯) বলেন প্রাণ ব্রদ্গের চতুর্থপাদ। বাযুরূপ জ্যোতিঃঘর 

অভিব্ঠক্ত হইয়। ইহা। কায)ক্ষম। ইহ! বহির্্বাঘু হইতে বিশেষ, কিন্ত একান্তিক ভিন্ন 
হে । ইহ! অধ্যাক্স ভাবাপন্ন পঞ্চবৃহ বাঁযু। প্রাণ,অপান'ব্যান,উদান ও সমান-প্রাণের 



প্রাণ, অন্তঃকরণ ও ইন্জরিয়। ৩৩৩ 

সহিত তাহার সম্বন্ধ শেষ হয় না। অস্তঃকরণাশ্রয়ে সে তখনও 

জীৰিত থাকে । আমরা দেখিয়াছি যে, মনঃ ও বুদ্ধি, অন্তঃকরণের 
এই ছুই অংশের মধ্যে বুদ্ধি অধিকতর সব্ব-প্রধান। যাহা যত অধিক 

এই পঞ্চবহ। মনের যেরূপ চারি সাধারণ বৃত্তি, প্রাণের তদ্রপ এই পাঁর্টী সাধারণ বৃত্তি। 

বাহ বামু অপেক্ষা বিশেষ গুপযুক্ত বলিয়াই তাহার নাম__ 
রা শক প্রাণ । "জীবন" প্রাণের বিশেষ কা্ধা। প্রাপই জীবের 

| শক্তি-ক্ষেত্র । পঞ্চজ্ঞানেক্রিয়। পঞ্চকর্দ্েন্ত্রির় ও অন্তঃকরণ 

_ ইহাদিগের দ্বার! জীবের যে একা দশবিধ কারর্য্য,তৎসমস্ত কার্য্যেরই শক্তিদাত। প্রাণ। 

প্রণবলেই ইহ।দিগের যাবতীয় পরিম্পন্দনরূপ ্বকার্য্য-সাধনী-ক্রিয়।। শ্রাণ গেলে 

ইহ।রাঁও যায়। আধিদৈবিক- আধ্যাত্মিক ভেদে প্রাণ দ্বিবিধ। আধিদৈবিক প্রাণ 

বমগ্টিরূপ। ইহারই অন্য নম হিরণাগর্ভ। আধ্যাত্মিক প্রাণ বাষ্টি-রূপ।ও তাহাই 

জীবের প্রাণ। এই কারণে প্র।ণের অণুস্র বিভূত্ব দ্বিবিধ পরিমাণই শ্রুতিতে উক্ত। 

যে জীবের যে প্রাণ, আ মুক্তি দেই প্রাণের সহিত সে জীবের সম্বন্ধ, সে প্রাণ সে জীবের 

নিত্য সহচর |. শরীরবিশেব ত্য।গে জীবের উৎক্রমণে প্রাণও উৎক্রাস্ত হয়। ইক্ডরিয়- 
গণের যে রূপ বিষয়-সঙ্গ এবং তজ্জাত শ্রম কুস্তি নিদ্রাও প্রাণের তদ্রপ বিষয় সঙ্গও 

নাই, শ্রম ক্লান্তি নিদ্রাও নাই। প্রাণ সততই জাগ্রৎ স্বকার্ধ্য-তৎপর। সঙ্গ 

জনাই শ্রম। 

৭ ফে্ুঞ ভবের শক্তি-কেন্ত্র, অন্তঃকরণ তদ্্রপ তাঁহার চৈতন্য-কেন্ত্র। অস্তঃ- 
করণ প্রতিফলিত জড়-বিশিষ্ঠ ধর্ম্াক্রান্ত জ্ঞান আনন্দ ইচ্ছাবলেই সে কর্তাঞুভোত্তা, 

জ্ঞংত।। ইহতেই কেবল তাহার উপলন্ধি। ইহাই তাহার 

_অন্তঃকরণ জীবের ইচ্ছাক্ষেত্র ॥ অন্য কারণে প্রাণ অন্তঃকরণের আশ্রয়স্থল 

চৈতন্য ক্ষত্র-প্রাপে- হইলেও এই ক্কারণে অস্তঃকরণ প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও শরীর--এ 

৮৯৭% সকলেরই নিয়স্তা। এ সকলের উপরই তাহার কর্তৃত্ব 

(০.1 $ 2209) ক্রিয়ামাত্রই কর্শেক্র্িয় কার্য বলিয়া? 
কশ্েন্্িয় প্রণের আশ্রিত হইলেও, আম্মার নিয়মন*বলেই যখন স্ব কর্ম এবং 
অস্তঃকরণই সে আত্ম-নিয়সন প্রকাশের, ক্ষেত্র তখন নিয়মনজন্য কর্মেক্রিয়ের আবার. 
অন্তংকরণের আশ্রিত। 
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সত্তপ্রান, তাহা তত অধিক শুক্ম স্বচ্ছ ও চৈতন্য-প্রকাশ্ত বিধায়, 

তাহা তত অধিক নির্ব্বিশেষ ভাবে চৈতন্যের সহিত মিলিত। কাজেই 
তাহার সহিত জীবের সম্ন্ধের তত অধিক স্থাক়িত্ব। এই কারণে 
মনের সহিত সম্বন্ধের অবসানেও বুদ্ধির সহিত জীবের সম্বন্ধ বিনষ্ট 

হয় না। বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধের অবসানেই আত্মার জীব-ভাবের শেষ ও, 

তাহার মুক্তি। ,তবে মনের সহিত সম্বন্ধ বুদ্ধির তুল্য স্থায়ী ন৷ হইলেও, 
সেসশ্বন্ধের লোপ স্থল শরীর-সন্বন্ব-লোপের ন্যায় মহজ নহে। কারণ 

আত্মার সহিত মানসিক বাসন! নিচয়েরও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বলিয়া, যে কন্ম 
বলে যে বাসনাটী সংগৃহীত হয়, তদ্বিরুদ্ধ কন বলে সেই বাসনাটা বিশ্রিষ্ট 

করিয়া, সে বাসনার হস্ত হইতে মুক্তিলাঁভ করিতে হয়। এই রূপে মান- 

সিক €কন্নুনাস্বক ) সর্ব বাসনার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই 

জড়াভিমান জন্য জৈব-শক্তি জড়শক্তি বলিয়া জীব কেবল রজোগুণজাত জড় চাঞ্চ- 

ল্যের সাহ।য্যেই সে শক্তি পরিচালনে সমর্থ। জীব এই 

-লীব ক্রিয়া'জন্য রূপ গুণজ রাজসিক চাঞ্চল্যের অপেক্ষী বলিয়। তাহার শত্তি 
রজঃ ও জ্ঞন জন্য 
সবের অপে্গী। কে স্বরূপ প্রাণও রজোপগুণ্প্রধান। কিন্তু চক্ষু যেরূপ 

তাহার জ্ঞানেক্্রির় ও আলোক ব্যতীত অন্ধকারে এবং স্থির ব্যতীত পূর্ণ আন্থ 

অন্তঃকরণ সত্ব প্রধান গানে দেখিতে অক্ষম, জীব তদ্রপ প্রকাশাতক স্থির সন্বঃ 

এবং প্রাণ ও কম্মে- গুণের সাহায্য ব্যতীত অজ্ঞানাদ্ধকার স্ব বস বাসটি 
কিক রজঃ প্রধান 
উপাদানে গঠিত। স্বভাব রজোগুণের সাহায্যে জ্ঞানল।ভ করিতে অক্ষম। 

এই কারণে জীব-চৈতন্য সত্বপ্রধান অস্তঃকরণের অপেক্ষী । 

অন্তঃকরণের আশ্রয়েই মে রজ:ঃপ্রধান প্রাণ ও তমঃপ্রধ।ন শরীর।দির নিয়ন্ত! এবং 

তাহার জ্ঞানেক্রিয় সত্তপ্রধান ও কশ্মেক্জিয় রজঃপ্রধ।ন উপাদানে গঠিত। 

জীব জড়াভিমানী বলিয়া! জৈবগ্জানের যন্ত্র বা করণগুলিও জড় জ্ঞানোৎপাঁদন 

জন্য মলিনসত্বপ্রধান। তামসিক স্ুলতার আঁধিক্যজন্যই সত্বের মলিনত্ব। যে 

করধ খত নির্মল সন্বে গঠিত, দে করণ তত ুক্ষ্-বিষয়-গ্রথহী এবং তাহাতে চৈতন্য 

,তত পরিক্ষট।, এই কারণে বহিরিক্রিয় হইতে অন্তঃকরণ অধিক নির্শল সবে 



মৃত্যুতে মনোনাশ হয় না। ৩৩৫ 

মনের হস্ত হইতে মুক্তিলীভ সম্ভবে (৫৩) ৷ স্বীয় প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাত্বক 
কন্মম বলেই জীবের মানসিক বাসন! শক্তির সংশ্লেষ বিশ্লেষ। কিন্তু জৈব 
স্বভাব পর্ধ্যালোচন! করিলে দৃষ্ট হয় যে, চেষ্টা বলেও সামান্য মানসিক 
বাসন! পরিবর্তন অনেক সময়ে আজীবন-দাধ্য নহে (৪২ ফু, নো.১৮৫পু)। 

, এই কারণে মনের সহিত সম্বন্ধ শেষ বহু জন্ম-সাধ্য। আধীর শরীর স্কুল 
বলিয়া, শারিরীক যন্ত্াদি ক্ষণভন্ুর এবং সহজে বিকল হুয়। কিন্তু কুঙ্স 
অন্তঃক্রণ তদ্রপ হয় না। অতএব অন্তঃকরণ ও স্থল শরীরের উপাঁদান- 
গত পার্থক্য এবং তাহাদের সহিত জীব-চৈতন্যের সম্বন্ধ বিষ্য় পর্যযালোচনা 

করিলে,ইহাই সঙ্গত বোধ হয় যে,স্থুল শরীরের সহিত সম্বন্ধ বিনষ্ট হইলেও, 
অন্তঃকরণের সহিত মানবের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে । অতএব স্ুলশরীর 
সম্বন্ধ নাশ রূপ মৃত্যুতেই জীব মৃত হয় না ( ৫৭)। 

গঠিত এবং অস্তঃকরণের মধো নিশ্চয়াত্সিক। বুদ্ধি যে রূপ নিশ্মল,সন্কল বিকল্পাত্মক মন 

তদ্রপ নহে ।. আবার জীবের স্থুল, সুস্মম জ্ঞ।ন-যেগ।তাঁর নৃনাধিক্য জন্যও তাহার 

ইন্দিয়ান্ত;করণের সমলনিশ্বীলতার তারতম্য, মানবাস্তকরণ হইতে পশুর অন্তঃ- 

করণের প্রভেদঃ এবং নকল মানবের অন্থটক্ণও এক রূপ নহে। শিক্ষা ও 

অভ্যাসাদি জাত জ্ঞানের যোগ্যতায় পরিবর্তনের মহিত উহাদিগের বিশ্ুদ্ধত! 

পরিবর্তন হু ৬ 
(৫৬) মনের আধিপত্য নষ্ট করিয়ই যোগী নিধ্নিকল্প সমধি লাভ কঞ্জেন। সে 

সমাধিকালে তিনি বুদ্ধি মাত্রে উপহিত। তখন যোগীর জ্ঞানাদির শক্তির লাঘব হয় 

না। তিনি যখন মনের আশ্রিত ছিলেন তখনাপেক্ষা এখন সকল বিষয়েই তাহায় 

শন্তি অত্যধিক পরিবর্ধিত। অস্বাভাবিক বলিয়। নুঙ্গ্দর্শন ((:1150580100) অ।দিতে 

জ্ঞানের একদেশিক উন্নতি | তণৃষ্টে নির্বরিশেষ জ্ঞানের ক্ষীণত্বের অনুমান অধৌক্তিক। 
০0০০0120900 116868৭ 01700 01 (15৮))- টা, 

(৫৭) ইচ্ছাত্মব।দী যে জ্ঞানকে প্র।ণের ন্যায় ইচ্ছার প্রকাশভেদ মাত্র (5548 ) 

এবং বুদ্ধির অতিরিক্ত জ্ঞান বা মস্তিক্ের অতিরিক্ত বুদ্ধি নাই বলেন ($ $26, 27)- 

তাহার সে হত অবৈদ।স্তিক। মন্তিফ।তিরিক্ত জ্ঞানের অস্তিত্ব অন্বীকার এবং জড় বাদে 
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জীবের আত্মীর সহিত তাহার অন্তঃকরসম্ন্ধ এরূপ একাত্মক ও 

গ্রকৃতত্ব স্বীকার ($29) জন্যই তাহার মতে মৃত্যুর সহিত প্রত্যেক বন্ধির জীবত্বের 

অবসান এবং নুতন জন্মেয় সহিত নৃতন জীবের আবির্ভাব । এই কারণেই তিনি বৈদাস্তিক 

জন্মাস্তর-বাদের খিরোধী ($ 249) এবং মানবেই জৈব-জ্ঞানের (126911091) শেষোন্সিত 

বলিয়া তাহার দিদ্ধান্ত ($ 190 )। বেদাস্তমতে একই জীব আমুক্তি অনস্ত জন্ম মৃত্যু | 

লা করে (২৭ ফু, নো, ১৩২ পৃ) এবং প্রত্যেক মৃহ্থাদ্বারা তজ্জন্মের শরীরের সহিত 

তাহার সম্বন্ধ নষ্ট হইলেও আমুক্তি বুদ্ধির সহিত তাহার নিত্য সন্বদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে 

অধ্যাপক ড্যলনও জ্ঞানের আত্মত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ন1। তিনিও বুদ্ধির অতি- 
রিস্ত এক রূপ স্বাভাবিক (110116৮০) নির্ব্বিশেষ (21)507800 জ্ঞান (700021751021 

£010190) ম্বীকর করেন ($ 343) । তবে চেতন্তের করণরূপ জড়বুদ্ধি ও 

তত প্রকাশক, সর্বব জড়ধর্শ বিরহিত চৈতন্য, এ উভয়ের পার্থকা এবং আত্মানাত্বের 

তাব্বিক-ম্বরূপ। এ নকল বিষয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমাত্রই অসম্পূর্ণ । 

ডাহাপ্দিগের যত কিছু আর্ধামত-বিরুদ্ধবাদ তৎসমস্ত্েরই প্রধান কারণ এই তাত্বিক 

আন্মানাত্-ভেদ জ্ঞানের খর্বতা। মানবে যে জাতি-স্থভাব (01087806010? 018. 

5[710199) হইতে ব্যক্তি স্বভাবের (17015102] 01)07006) 

এ উভয় মতে মুক্তি। পৃথক বিকাশ, ব্যন্তি-ধন্ম যে আত্মার স্বাভাবিক ধর্শা, মুক্তি 

সন্ততি বাদ ওব্যক্তি (81৮818) যে প্রয়োজনীয় এবং আত্মজ্ঞান যে মুক্তির 

৪ কারণ--এ সমস্ত বেদাস্তের সায় ইচ্ছবা ৪ বক 

($ 250) তবে ইচ্ছা স্মবাদীর পিতৃ-আজ্মার পুত্রত্ব-পরিণতি এবং সম্ততিক্রমে আত্মো- 

ব্লতিও মুক্তি বিষয়ক মত ( & 290) বেদাস্ত স্বীকৃত নহে। বেদাস্ত মতে পিতাপুত্রের 

প্রত্যেকের পৃথক জীবাত্মাঁ এবং প্রত্যেক জীবই আমুক্তি শ্বীয় উন্নতি অবনতির কর্তা ও 

কর্মফল তে।ক্ত1। বেদান্ত ব্যক্তিবিশেষের মুক্তি স্বীকার করেন ব্যতীত একের মুক্তিতে 

সম্মতি জগতের মুক্তি মানেন না। পিতামাতার ন্ঘভাবের সহিত সন্তানের ন্বভাৰ পর্যয।* 

লোচন। করিলেও মুক্তি বিষয়ে সম্ততি-বাঁদাপেক্ষ। বৈদাস্তিক ব্যক্তি-বাদই অধিকতর 

সপ্তঞ্পর বোধ হয়, এবং সম্ততি-বাদে অকৃতদার, বৃদ্ধ, সম্তানোৎপাদন-ক্ষমত-বিরহিত 

কআাদি নানা ব্যক্তির আল্মোম্নতির ফল জগতের পক্ষে একরূপ অকর্দপ্য হইয়। উঠে 

এবং মুক্তি-তত্ব ও অনেবা ংশে দুর্বোধ্য হয়। | 



কেজি 

নির্ষিশেষ যে, সর সে সম্বন্ধে বিলোপ অস্ত ০) 

কাজেই জন্মাত্তর বাদ যুক্তি-যুক্ত। . 
যদি বলস্থল শরীর যখন অন্তঃকরণেরই ড়হির্কিকাশ (8০1৭ 

01৩4868650-) তখন অন্তঃকরণের সহিত "দদ্ধের, অবস্থানে, 

(৫৮) প্রাণ, জানেক্রিয়,ক প্রিয়, অস্তঃকয়গ। ভূত হুক্ষ্রপঞ্চক,কাম, কর্ম ও অবি্যা- 

এই আটটীকে “পূর্যয্টক' ব! "লিঙ্গশরীর' বলে। তত্বজ্ঞান না হওরী পর্যন্ত আবাদ 
লিঙ্গ শরীরাশ্রিত। মরণেও ইহার অবসান হয় না। সম্যক. 

বৈদাস্তিক মৃত্যু ও জ্ঞানতবার। অসম্যক্ জান যখন নষ্ট হয়,+তখনই জীষের 

তা ংসার মুক্তি। তখনই এ শরীরের আত্যন্তিক অভাব এবং এবং 

আত্মার কৈবল্য।--শারীরক ১181১ ও ৪1২৮। ৃ 

মৃত্যুকালে: ভ্িয়মাণ পুরুষের ইন্জরিয়গণ বৃত্তি-বিলয় দ্বারা মনে, মনবৃততি-বিলযু সায়) 

প্রাণে, এবং প্রাণও বৃত্তিশুন্ত হইয়। জীবে লীন হয়। তখন প্রাণসংযুক্ত জীব দেহবীজ : 

স্বরূপ সুঙ্ষ্-ভূত-পঞ্চকে অবস্থ।ন করিয়! মৃত্য প্রাপ্ত হয়। এ 

ভূতপঞ্চকই তাহার ভবিষ্যদ্দেহের অন্কুর (শারীরক ৪1২/৬)|. 

মুক্তি কালে জ্ঞ।নীর ইন্রিয় ও দেহ-বীজ-ভূত-পঞ্চক পরক্র্ছে: 

যা হয়। শ্রুতি বলেন তখন জ্ঞানীর নামরূপ উভয়ই ভাঙগিয়। যায়, তখনই তিনি 

| পুরুষ ব পূর্ণ ও নিক্ষল ( একাদশকল। ব| ইন্দ্রিয় শুন্ক ) এবং: 

| বি. ৬ অমর। শ্রত্যুক্ত দহরাদি উপাসকগণ জ্ঞান-প্রভাবে সততই। 

দেহ ত্যাগ করতঃ অনাবৃত্তি ফললাভ করি থাকেন । মুক্ত-আত্ম? সর্বব বিশেষ ব্রির্ছিত: ও 

কেবলাঘয়রূপেই অতিমিষ্ন্ন এবং ধর্াত্তর বিরহিত হন। যিনি মুক্ত, ভিনি বিগলিত: 

বন্ধন, নির্দ,খ পূর্ণানন্দ। তি'ন জাগ্রত, স্বপ্ন, ুযুপ্তি এ অবস্থাত্রর-রূগ শরীর, রা 

বিবার্জঞত, নিভ্ূ্ণ, চৈতন্ত-স্বরূপ উত্তম পুরুষ । তিনি স্ব মহিমায় প্রতিতিত, আত্মরতি। 

আত্মকাম, আত্মত্রীড় সত্য-সন্ষল্প। সন্থল্প বা ইচ্ছা মাত্রেই তখন তিনি কাম্যলোক: 

প্রাপ্ত হন। তাহার জন্ত তিনি ভাম।দিগের যায় প্রত্বাস্তরের অপেক্গী হন না ।. 

অব্যর্থস ( বা ইচ্ছ) বলিয়া তিনি অনগ্তাধিগতি, পূর্ণ স্বাধীন । বাদরায়ণ, নু রিং 

বলেন শরীর গরহণা্হণ তথ্য! একাল ব্হশনীর গ্রহণ াহার ইচ্ছাধীন (৫ এ ্  এ 

8181৬-১৫)-।: 

_স্বত্যুকালীক 
অবস্থা । 

চি 



৩০৮ 0 আত্ম-বিজ্ঞীন1 ": 

শরীরের সহিত সম্বন্ধের অবসান কিরুপে | সম্ভবে? তবে তাহার 

রি উত্তর এই--স্থল শরীর অস্তঃকরণের জড় বহিঃ 

ভিলা রা প্রকাশ হইলেও এ উভয়ের মধ্যে যখন কাধ্য- 

নাশে অস্তঃকরণ কারণ সম্বন্ধ,তথন কাঁধ্যের অবসীনে কারের অব 

| ০০ পা _ স্বান কেন না সম্ভব হইবে ? ধিশেষতঃ একমাত্র সুষ্ধ 

ৰ শরীরকে অন্তঃকরণের পূর্ণ কার্য-প্রকাশ বলিবার 

কারণাভাব। স্বপ্ন, চাক্ষুষবিদ্থা। ( 10065076550) 0 িব্যদর্শন (০1থ$1- 

₹০১৪1)08) আদি (৬ ৮1):০৩ 01) [1০6০]১5 [11700 [১১-০15-0188) সময়ের 

চৈতন্য যে মস্তিষ্কের অনপেক্ষান়্ শুদ্ধ অন্তঃকরণের সাহাষ্যে হইতে পারে, 

এ কথা অযৌক্তিক নহে। স্তবীবের ক্রমোন্নতিও 

. স্কুল শরীর অন্তুকর- সর্বাবস্থাগত চৈতন্ত-প্রকাশের উপর লক্ষ্য করিলে 
ণের ব|সনা-বিশেষ- 
প্লকাশ যন্ত্র ভিন্ন ৃষ্ট হয় যে, তাহার অন্তঃকরণে স্থুল ও সুস্ উভয় 

' জর্ধধ বাসনা-প্রকা- বিধ বাসন! বিদ্যমান। এতছুভয়ের মধ্যে কেবন 

শের এক মাত্র 
ঘিরে স্থল বাসনার কার্য্যজন্তই স্থুল স্যৃ্ডির প্রয়োগন। 

কাজেই তাহার জন্যই জীব মস্তিক্ষাদি স্থুল কল্প 

নোৎপাদক যন্ত্রের অপেক্ষী। বে সঙ্গ বাসনাপ্রকাশজন্ত স্থুন 

. ক্ষম্পন নিশ্রয়োজন তাহার জন্য স্থূল স্ীয়ু মগ্ডলও অনা । ভীবের 

সমটি ভোগাদি বিধয়ক যে সকল বাপনা তাহার স্থল-শরীর সঘন্ধের 

অনুকূল বা স্থল শারিরীক শক্তির আকর্ষক নহে, তাহাদিগকে স্থূল শরীরের 

কারণ বলা অসঙ্গত। স্থুলাসক্ত বাসনামাত্রই স্থল শরীরোপাদানের আক- 

ধক) স্থুল শরীরের কারণ। অতএব অন্তঃকরণে যখন স্থূল হুক উভয় 

প/বিধ, বাসনাই বিস্তমান, তখন স্থল শরীরকে অন্তঃকরণের স্থুলীসক্ত্যাত্বব 

_দ্রাসনাবীন্জের ফল ন। বলিয় অন্তঃকরণের পুর্ণ বিকাশ বলা সম্যক দর্শনের 

ক্কাধ্য নছে। এখন অবশ্ত আমর! কেবল স্থুলগ্রাহী । কাজেই স্থূল যন্ত্রে 
শি 

(সশ্া সিযীমক বিধায় মস্তিক্ষের এরূপ অপেক্ষী। কিন্ত আমরা যে কখনই 
গর চা 



মস্তিক্ষ অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন! ৩৩৯ 

সক্ষগ্রাহী হইতে বা মন্তি্কাদির সাহাধ্য ব্যতীত শুদ্ধ অন্তঃকরণের সাহাধ্যে 

সঙ্ঞানে কাধ্য করিতে পারিব না--এ কথা অস্বীকাধ্য। নিয়মিত 

বিশিষ্টাকারে শক্তি-স্ফুরণের নাম কাধ্য। জীব অস্থল চৈতন্শ্বরূপ 
আত্মা । ইচ্ছানধপ নিয়মন আত্মার স্বাভাবিক সামর্থ্য । জীবের জড়াশ্রিত 
ইচ্ছ! দুর্বল বিধায়, জীব জড়শক্তি-পরিচালক যন্ত্রের সাহায্য*ব্যতীত স্থীয় 
ইচ্ছাবলে নিয়মিত করিয়া, জড়শক্তির বিশিষ্ট (1167156),বহিঃপ্ফুত্তি দানে 
অসমর্থ। ইহাই জীবের করণাশ্রিতত্বের হেতু; এবং এই কারণেই সে 
যতকাল স্থুল জড়শক্তি মান্রের নিয়ামক থাকিবে, ততকাল মস্তিকেরও 

অপেক্ষী হইবে । কিন্তুযষে আত্মসৎ প্ররূত শক্তি-সত্তা, তাহা অস্থুল ; এবং 

যে চাঞ্চলা (রজঃ) শক্তির স্ফুক্তিপ্রবণতা, যে স্থাপনা (তমঃ) তাহার 
'অবরোধ-প্রবণতা এবং যে শ্বচ্ছতা (সত্ব) তাহার প্রকাশ-প্রুবণতা।,-_ 

জড়শক্তি-সত্তার এই যে তিন প্রবণতা বা গুণজন্ত নে সত্তার স্থিতি, 
গতি ও নানা জড় ড্রব্যাকার প্রকাশ,_-সে গুণত্রয় অবস্তৃক। 

অতএব এই গুগত্রয়াত্ক শক্তি-সতাই সর্বজড়-শক্তি, জড় দ্রব্য 

বলিয়া, সর্ব জড় কার্যের একমাত্র উপাদন। কাজেই স্থুল বিশিষ্ট 
শক্তি প্রকাশাত্মক কার্যের ন্তায়, সুক্ষ বিশিষ্ট শক্তিপ্রকাশাত্মক 

কাধ্য অবশ্টু থাক্লিবে। এবং হুক্ষম কার্য থাকিলে তাহার করণ (প্রকীশ- 
যন্ত্/ই বা কেন ন। থাকিবে? আমরা! দেখিয়াছি জীবের কার্য জততই 
জড়করণাপেক্ষী । এইকারণে স্থল কাধ্য-প্রকাশ-জন্য জীব মন্তিষ্ষাদি স্নায়ু" 
মণ্ডলী-রূপ স্থল করণের অপেক্ষী হইলেও, হুক্ম কার্যজন্ত সে করণ 
অকর্্মণ্য বিধায়, তদ্রপ কাধ্যজন্ত সে তদপেক্ষা হুক্মতর করণের অপেক্ষী । 

' কাজেই মন্তিষ্ষাদি বহিরিক্রিয়াত্মক স্থূল শরীর ও অন্তঃকরণ মীত্রই যখন, 

টৈব কার্যের কেবলমাত্র করণ" তখন অন্তঃকরণই অবঠ্ঠ এই সুক্ষ 
করণ হইবে। অতএব স্থুলশরীরকে অন্তঃকরণজ স্থুলাসক্যাত্মক 
বাসনা-বীজের ফল ন। বলিয়া, অস্ত£করণের পুর্ণ বিকীশ বলা! সম্যক্ দর্শনের 



ঠ 8817 - 

অভাব মাত্র। অন্তঃকরণের স্থূল বাসনাংশের জড় প্রতিকৃতি বলিয়া 

মন্তিকাদি ন্াযুমণ্ডলীর যখন করণত্ব, তখন অন্তঃকরণের করণত্ব অস্থী- 

কার্য হইবে কেন? . 

যাহ। দেশকাঁল-বস্ত-পরিচ্ছেদ্্ম-বশিষ্ট সত্তা তাহাই জড়-সত্তভা ($ 11), 

যাহা প্রাণ তাঁহা বুদ্ধি প্রকাশিত ইচ্ছা-প্রসারণ মাত্র [1116 19 165 (৮1118) 

33৫08129101) 177 0019 1181)8 011069115০৮ 8 299] যাহা বুদ্ধি তাহাও 

জড়সত্বা (০৮৮1, 06 6111698১80৪ 800 ০%058%1105-8 141 ) এবং 

তাত্বিক জ্ঞান (70607700055101] 17)0%1698€-$ 243) বুদ্ধির অতীত, 

এ সকল বিষয়ই ইচ্ছাত্ববাদীর স্বীকাধ্য। অতএব বুদ্ধি যে স্বম্বং জ্ঞান 

নহে, জ্ঞানের জড়-করণ, একথা ইচ্ছাত্মবাদী স্পষ্টতঃ স্বীকার ন। করিলেও, 

তাহার মৃত বিরুদ্ধ বলিতে পারিবে না। জ্ঞানের তাত্বিকত্ব একবার 

স্বীকার করিলে, পুনরায় বুদ্ধি-জ্ঞানের (01611508) পৃথকত্ব স্বীকার কেবল 

নিশ্রয়োজন নহে, যুক্তি শাস্ত্র বিরুদ্ধও বটে । কাজেই বুদ্ধি যে জ্ঞান নহে, 

জ্ঞানের করণ, এই মতই যুক্তি সিদ্ধ। অতএব বুদ্ধি যদিজ্ঞান প্রকাশের 

করণ হইল, তবে মস্তিষ্কের সাহায্য ব্যতীত,গুদ্ধ সেই করণবলে জীব জ্ঞান- 

লাভ করিতে বা স্থল শরীরাভাবে অন্তঃকরণাশ্রয়ে জীবিত থাকতে না 

পারিবে কেন? জ্ঞানের করণ বলিয়াই ত মস্তিষ্ের গ্রায়োজুন এবং জ্ঞান 

জন্যই ত জীবন। অবস্ত দেশকালাদি যে পরিচ্ছেদ্ধন্্ন মাত্র এবং জাস্মা 

যে তত্বন্মের অতীত তাহা৷ অস্বীকার্ধ্য নহে। কিন্ত স্থুল শরীরের সহিত 

সপ্বন্ধের অবসানে যে, কাঁল-ধর্মের সহিত জীবাত্মার সন্বন্ধের শেষ হইবে 

(৫,£ 8 249) এ কথার যুক্তি কোথায়? বুদ্ধি খন কাল ধন্মীত্বক 

(5০৮৪০ ০6 6179 $ 147) তখন জীবাত্মা যতকাল বুদ্ধযাজিত, তত, 

কাল অবস্ত সে কাল-ধর্মাক্রাত্ত থাঁকবে। কাজেই স্থুল শরীরাতিবিস্ত 

, বুদ্ধির. .আশ্ররে যখন তাহার জ্ঞান সন্তবে এবং তাহার' গাঁণও বখদ 

সন্ধির আত্রিত ($ 250) ব্যতীত স্থল শরীরের আশ্রিত নহে, বরং হুদ 
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শরীরের আশ্রয়দাতা, তখন স্থুল শরীর-সম্বন্ধের অবসান-নামক মৃত্যুর 
পরও জীব বুদ্ধযাশ্রয়ে কেন না অমর থাকিবে? হুস্ হইতে যখন স্থল 
প্রকাশ, তখন স্কুলের ন্যায় হুক্মের বিশিষ্ট প্রকাশ-শক্তি, ব! স্প্-জ্ঞান: 
আনন্দ-সত্তা-প্রকাশাত্মক-কার্য্য কেন না থাকিবে? এবং বিশ্বাস করিবার 
'উপযুক্ত কারণ সত্বেও, যুক্তির বিরুদ্ধে কেবল আমি দেখি নাই বা আমার 
জড় প্রত্যয়, বিশ্বাস বা প্রবৃত্তির অনুকূল নহে বলিয়া, প্রেন্চাআর অস্তিত্বই 
বা কেন না শ্বীকার করিব? 

পূর্বব জন্মের স্থৃতির অভাব বলিয়া পূর্ব জম্ম অস্বীকার “অযৌক্তিক । 
গুরুতর রোগারোগ্যের পর ব্যক্তি-বিশেষের পূর্বস্থতির পুর্ণ বিলোপ 

বৃত্াস্ত যখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিদিত, তখন 

পুনর্জন্মের পর পূর্ব-জন্ম-স্থৃতি-বিলোগ% অসম্ভব 
কিসে? তত্বতঃ স্বৃতি-জ্ঞানও বৃতি-জ্ঞান। তবে 

এ বৃত্তির উৎপাদক--বহির্বিষয়-শক্তি নহে, সেই 
বিষয়ের সহিত সন্বন্বযুক্ত চিত্তগত ম্মারক-শক্তি। সেই বিষয়-শক্তির 
স্বায় এ শক্তিও জড়, ইহাও স্থল সূক্ষ্ম ভেদে বিবিধ, এবং ইহাই 
ইহার কেন্দ্রস্বরূপ চিত্তের উপাদান বলিয়া, চিত্তও এতদনুরূপ বিব্ধি 
উপাদানে পঠিতঞ্জ স্মারক-শক্তিকে নিয়মিত করিয়া তদ্বলে চিত্তে 
পূর্বস্থত বিষয়-বৃত্তি উৎপাদন করতঃ তদ্বিষযয়ক জ্ঞানলাভ কীরিতে 

হয়। এই জ্ঞানই স্থৃতি | কিন্তু স্থূল হুক ভেদে সর্বপ্রকার স্মারক 
শক্তিনয়মনের বা তদনুরূপ চিত্তশক্তি উত্তেজনার সামর্থ্য সকল 

ব্ক্তির তুল্য নহে। এই কারণে জ্ঞানীর ন্যায় অক্ঞানীর সুক্্মবিষয়ক : 

স্বৃতি সামর্থ্য দৃষ্ট হয় নাঁ। তৃবে সাংসারিক অর্থে স্থল সুক্ভেদে 
আমাদিগের যে সমস্ত ম্মারক-শক্তি, তৎসমস্তই তাব্বিকার্থে স্থল। 
কাজেই সাংসারিক অর্থে জানী ও অজ্ঞ সকল ব্যক্তিরই কেবল 
স্থল ম্মারকশক্তির নিয়মন-সামর্থ্য মাত্র 'আছে। তাত্বিকার্থে তাহারা. 

স্মৃতি। স্মৃতির অভাব 

জন্য পুর্ব জন্ম অশ্বি- 

কার অযৌক্তিক। 
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সকলেই স্লগ্রাহী বেদাত্ত মতে মৃত্যু-অস্তকা্িক তোগবলে ক্রমে 

তজ্জম্মের চিত্তগত সমস্ত স্থলোপাদান বিশ্লিষ্ট হইয়া, তৎসহ সে জন্মের 

সমস্ত স্থূল ন্লারকশক্তি বিনষ্ট হয়। পরে পুনর্জন্মকালে নূতন স্থুলো- 

পাদান আকর্ষণ বলে চিত্তের স্থুলত্ব লাভে জীব পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। 

এ্রই কারণে *পূর্বজন্মেন সঞ্চিত স্থূল প্মারকশক্তির অভাবে সাংসারিক" 

ব্যক্তির পক্ষে সাধারণতঃ পূর্বজন্ম বৃত্বান্তের স্থৃতি অসম্তভব। পূর্ববন্ম 

সঞ্চিত যে হুগ্মতর স্মারক শক্তির ক্ষর হয় না, সে শক্তির নিয়মন 

সামধ্যলাভ দাধারণতঃ কেবল এক হিংসাছেষাদি স্থুল-পাপাসক্তি-বিব- 

র্িত গ্রসন্নচিত্ত সংযমী ব্যক্তির সম্ভবে বলিয়! সাধারণতঃ সেই ব্যক্তিরই 

পূর্ববজন্ম বৃত্তাস্তের স্মৃতি হইতে পারে। তবে অসংযমী ব্যক্তির পুর্ববজন্ন 

বৃততান্তের স্তুতি না হইলেও পুর্বজন্ম লব্ধ সংস্কারের উন্নতি অবনতি আদি 

কর্মফল হইতে সে বঞ্চিত হয় না। এই কারণেই শৈশব হইতেই 

মানবের রিষয়-বিশেষে সংস্কারাত্মক জ্ঞানের ও পাপ পুণ্য প্রবৃত্তি আদির 

তারতম্যের পরিচয় দৃষ্ট হয়। 

ষষ্ঠাধ্যায়। 

কর্ধ, সমাজ, শাসন, পরার্থ-পরতা, মুক্তি, শাস্তি । 

জীব বাসনাময়। স্বীয় বাসনার উৎকষ্ট-নিকষ্টতায় তাহার স্বভাবের 

ডি উৎকৃষ্-নিকৃষ্ঠতা ৷ বাসনাই. তাহার সর্ব সুখ ছঃখের ; 

ও রর নিদান। আমরা দেখিয়াছি বাসনা অনাত্মক 

দি রি জড়শক্তি ।অজ্ঞানজ আসক্তি বলে আত্মার সহিত 

ক শারীরক মহবেদাত্ত ২১/২২--২৭। 
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ইহার সম্বন্ধ । রনি কর্ধজন্তই জীব বহির্জড় শত্তির আবর্ষক 
ও বিকর্ষক। . স্বীয় কর্মফলেই সে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণের 
আশ্রিত। যে জীবের যে রূপ আসক্তি, যে রূপ কর্ম, সে জীবের তদহুরূপ 
শরীরাদি। 

নিয়মিত বিশিষ্টাকারে শক্তি-প্রসারণের নাম 'কণ্ণঞ। নিয়ামকই বর্তী। 
নিয়ন্ুত্ব ইচ্ছাজন্য । জৈব ইচ্ছা! জড়শক্তির আশ্রিত (প্রবৃতি বিশিষ্ট) বলিয়া 

দুর্বল। এই কারণেই জড়শক্তি গ্রসারক যন্ত্রে 
--কর্ের লক্ষণ ও (০:22) সাহাথ্য ব্যতীত জীব তাঁহার ইচ্ছাবলে 

সম্পাদন প্রণালি। 

জড়শক্তিকে বিশিষ্টীকারে প্রসারিত করিতে অক্ষম । 

কাঁজেই শক্কি-প্রকাশ-জন্ত সে শরীরেক্দিয়াস্তঃকরণের অপেক্ষী। অস্তঃ- 
করণের সহিত তাহার পূর্ণ তাদাত্মা বলিয়া, সে ইচ্ছাবলে, অন্তঃকরণ 

শক্তিকে নিয়মিত করিয়!, তদ্বলে স্থুল বহিঃশরীরেক্জিয়ের নিয়ামক হয়। 

এই রূপে বহিরিক্রিয় শক্তি নিয়মিত করিয়া সে স্থূল বহিষ্র্শের 
কর্তা হয়। | 

জড়াংশে, বিশিষ্ট শক্তি-প্রসরণ তমঃনিদমিত রজঃগুণের কার্ধযা। রজঃ- 

. গুণ সঞ্চলনাতুক' ইহার প্রকাশে তমঃগুণ অভিভূত হয়। এই কারণে কর্ধ 
গড স্বভাবতঃ অস্তঃকরণাশ্রিত তামসিক জড়ত্বের বিশ্লে- 

নর সিন ষক হইয়া, সত্বের উদ্বোধক হয়। এবংক্সত্ব চৈত- 
স্তের প্রকাশক | অতএব কর্মমজন্ত অন্তঃকরণ-গুদ্ধি ও 

অস্তঃকরণ-শুদ্ধি-জন্য চৈতন্তের প্রকাশ। আবার আত্মাংশে কর্ম ইচ্ছ 

জন্য এবং কর্মের অভীষ্ট জঞান-ও-আনন্দ জন্য বিধায় কর্ম জ্ঞান, আনন্দ 

ও ইচ্ছা সাক্ষাৎসন্বন্ধেও এ তিনের শ্রুতি বর্ধক। এই রূপে কর্ম ৪ 

শুদ্ধি ও আস্মোন্নতির পরিবন্ধীক | 

_ অনাত্মায় আত্ম-জ্ঞান জন্ত জীবের জড়াসক্তি এবং তাহার রস সো 

আস্তি-প্রবর্তিত। এই রূপ জড়াসক্তি প্রবর্তিত কর্নবলে জীব, ব্ে 
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স্বাডাবিক ধর্মে পুর্ববসঞ্চিত জড়াসক্তির বিশ্লেষক হইলেও, আসক্কি- 
| ধর্ম্মে পুনরায় স্বীয় আকাঙ্খান্রূপ নূতন জড় 
| ০০০ রি আসক্তির আকর্ষক হয়। কাজেই জড়াসক্তি 
মি প্রবর্তিত কর্ম তাহার বন্ধনের কারণ। ইহাদারা 

তাহার অস্ত:করণের জড়ত্ব বৃদ্ধি পাঁর়। | 
'জড়াসক্তি অক্ঞানজন্য বলিয়া অস্বাভাবিক ( আত্ম-স্বভাব বিরুদ্ধ )। 

যাহা অস্বাভাবিক তাহা অনিত্য বলিয়া, এরূপ আসক্তিজ কর্শপ্রবৃত্তি 

টির কবি অনিত্য। কর্ম্জন্য চৈতন্তের ক্রমবিশুদ্ধি জন্মে। 

ভেদে কর্মখিবিধ। ফলভোগজ অভিজ্ঞতালাভে ও কর্ধপ্রবৃত্তির ক্রম- 

ক্ষয় হয় এবং জড় বাসনায় অন্দাসক্তি জন্মে। 

আসক্তির ভ্াাবাভাব ভেদে কর্ম দ্বিবিধ। জড়াসক্তিজ কর্মের নাম 

পপ্রবৃত্ত্যাত্মক কর্ম” এবং তদ্বিরহিত কর্ম্ম “নিবৃত্ত্যাক্সক”। আসক্তি সাধু, 

(জগতেরও আত্মপ্রকাশের হিতকর, পুণ্যাত্মক ) 

ডর ক বি ও অপাধু পোঁপাস্মক) ভেদে,দ্বিবিধ বলিয়া প্রবৃত্িজ 

কর্ম ছ্বিবিধ। সাধ্বাসক্তিজ কর্ম বলে সাধুবাসনা ও. 

অসাধবাসক্তিজ কর্মবলে অসাধু বাসনালাভ হয়। সাধু বাসনা সত্বাত্মক , 
বলিয়া অন্তঃকরণের বিশুদ্ধিকারক এবং পুণ্যাত্মক বলিছ। সথথদায়ক। 

আবার বসেনাসক্তিকালে শুভ বাসনাসস্তি প্রবুদ্ধ করিয়াই তদলে অণ্উভ 

বামন! হইতে আসক্তি প্রবাহের পরিবর্তন সম্ভব। কাজেই সাধ্বাসক্তিজ 

সি রান কর্ম সংসারিকের প্রয়োজন ও হিতকর। নিবৃত্তি- 

' স্িবিধ-নিবৃত্ত্যা১ আত্মক কর্মও ছ্বিবিধ । ইহার এক শ্রেণীর অভীষ্ট 

2 ২ ক্বম ॥ ও  পূর্বসঞ্চিত জড়শক্তির ক্ষয় । শম, দম, তিতিক্ষাদি 

বৈরাগ্যাত্বক কৃচ্ছ তাপসিক কর্ম এই শ্রেণীর 

রি. এরূপ কর্ম ফলাকাংক্ষা বিরহিত নহে।, ইহার অভীঃ 
উ শি্ষর হস্ত হইতে মুক্তিলাত রূপ জীবের স্বীয় উন্নতি । সেই উন্নতিই 
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এ কর্মের ফল-ম্বূপ। কাজেই এরূপ কর্ম্ম ফলাকাজ্কা-যুক্ত হইলেও, 
ইহার ফল জড় প্রবৃত্তি প্র'রাচিত নহে, মুত্তি গ্রদ। দিতীয় শ্রেণী পূর্ণফলা- 

কাজ্ষা-বিবর্জিত ও আনন্দ-লক্ষ্য বিরহিত, কেবলমাত্র কর্তব্যজ্ঞান প্ররো-: 

চিত। আ'ত্মাশ্রিত জড়শক্তির হ্রাস বৃদ্ধযাদি কোন রূপ স্বার্থলাভই ইহার 
*উদ্দেন্ত নহে । ইহার উদ্দেশ্ত কেবল কর্তব্য-সাধন। কর্তব্য কেন-_ 

ততপ্রতি ইহার লক্ষ্য নাই,অথবা লক্ষ্য থাকিলে সে লক্ষ্য ল্লীসক্তি-বিরহিত, 
কেবল জ্ঞান সম্বস্কযুক্ত। লক্ষ্ফলের লাভালাভে আননের হাঁস বৃদ্ধি 

নাই। এই রূপ কর্ম্মই জড়াহস্কারের প্রকৃত খর্বকারক খবধায় চৈতন্য 

প্রকাশের বিশেষ বিশুদ্ধিসাধক । আমর! পুর্বে দেখিয়াছি চিদচিতের 

গ্রন্থি হইয়া, এই অহস্কারই আম্মার জীবভাবের পরিরক্ষক ও সম্বর্ধক। 
অতএব জড়ীহংভাবের বিশ্লেষক বলিয়া, এ রূপ কর্মফল মুক্তিঃপ্রদ"্অনশ্বর 
ও নিত্য (৫৯)। ইহার ফল নিত্য এবং ইহা নিত্যবর্তৃব্য বলিয়া ইহার 
নাম “নিত্যকর্ম | “কর্তব্যকর্ম ইহার নামাস্তর।  ফলাকাজ্ষা। বিরহিত 
বলিয়া! এ রূপ কর্ম বাতুলের ন্তায় অভীষ্ট বিরহিত নহে। অভীষ্ট মূলক 
কর্মুইি জ্ঞানও নিয়মন-শক্তির বিকাশক বিধায় আত্মধর্মে উদ্বোধক। 

অতীষ্ট ষতদূরহ, যত বহু ব্যাপক হইবে, চিত্ত সংবম তত বৃদ্ধি পাইবে 
এবং জ্ঞানেরও স্সিয়ন-শক্তির তত অধিক বিকাশ হষ্ঈবে। এই নিয়মন 

শক্তিই প্রকৃত ইচ্ছ! ৷ ইহাই আত্ম-ধর্ম। বিষয়-বিশেষাসক্তিজ যে দ্িষয়ান্ু- 
সরণ, তাহা ইচ্ছা নহে, তাহ প্রবৃত্তি । তাহা গুগ-। 

ইচ্ছ। ও প্রবৃত্তি । ধর্মুজ, বিষয়-গুণাশ্রিত জীব-শক্তি। ইচ্ছা বা নিম্ন 

(৫৯) আত্মানত্যের পার্থক্যবোধের খর্বত1 জন্যই ইচ্ছাত্মবাদী হুজ্দশী অধ্যা- 

পক ড্যুসন আত্মার সঙ্চিদানদ্দত্ব এঝু: মিবৃক্তিধর্থের হিতকারিদ্ব অনুভব করিয়াও, 
নিবৃত্তি-ধর্ের প্লয়োজনীয়তাকে স্বাভাবিক নিয়মের (1180018] 0106: 07 001089 ) 

বিরুদ্ধ ও দুর্বোধ্য (7.1:5016 ) এবং জ্ঞানানন্দ বিনীশক বলিয়াছেন । ($$ এই 

244,260 )। 



মন গুণাতীত এ্শ-শক্তি । প্রবৃত্তি বর্তৃ-শক্তি, নিয়মন প্রবৃত্তির অন্ুগ্রাহক 

ারক্থিতৃ-শক্তি। এশক্তি প্রবত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ,প্রবৃত্তির অধিপতি । এই কারণে 

প্রত্যক্ষ-কর্-কর্ত। হইতে তাহার পরোক্ষ নেতার, সেন। হইতে সেনানীর 

প্রাধান্ত। প্রবৃত্তির খর্বকারক ও নিয়মনের পরিবর্থক বলিয়া কর্তব্য-কর্দের 
শ্রেষঠত্ব। কর্তব্া-কর্শই কর্থের সার.কর্তব্য-জ্ঞানোৎপাদনই কর্ধের মুখ্য তাত্বিক" 
প্রয়োজন । ধিনি, ষে পরিমাণ কর্তব্য-পরীয়ণ, তিনি তৎপরিমাঁণ গুণীতীত, 

প্রবৃত্তির অধীনতা হইতে মুক্ত । কর্তব্যাসক্তিজ সুখ পরম পবিত্র। কর্তব্য 

ধখন তুল্যবর্পে বিশ্ব গ্রকৃতি-ব্যপী. তখনই কর্তব্যসেবী জীব জীবব্মক্ত, 

গুগাতীত। তখনই তাহার ইচ্ছ! ঈশ্বরেচ্ছার সহিত পূর্ণ নিলিত। কর্তবা- 

সেবা গুণ-সেবা নহে। ইহ! প্রকৃতি-সেবা। ঈশ্বর স্বয়ং কর্তব্য-পরায়ণ 

প্রকৃতিসেরী কি না ঈশরজ্ঞই তাহা জাঁনেন। কর্তব্য-কুর্্ম সম্বন্ধে 

আমরা পুর্বে (২৬৩-২৬৭ পু) দেখিয়াছি। 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এ উভয়াত্মক কন্মমই অল্লাধিক পরিমীণে সাংসারিকের 

হিতকর। মৃড্রাবস্থায় যখন বাসনারাশি তমঃগ্রাবল্যে চিত্তে প্রস্ুপ্ন 

ৃ থাকে, তখন কর্মবলে রজোগুণের উত্তেজনাদ্বার! 
প্রনস্তি 'নবন্তি উভ- 

. স্াত্বক কর্ধ সাংসা- তাহাদিগকে উদার (প্রবুদ্ধ) ভাবে না আনিলে, 

 রিকের কর্তব্য।--  তাহাদিগের অন্গভব বা তাহাদিগযো আসক্তি হইতে 

চিন্তেগতির ত্রম।  বিশ্লিষ্ট করিয়! তাহাঁদিগের হস্তহইতে মুক্তিলাভ-চেষ্টা 

অসম্ভব। আপন উপলব্ধ্যাজক চেষ্টাবলেই বাসনার হস্ত হইতে মুক্তি ও 

“বাসনা বিশুদ্ধি স্থসম্ভব। কাজেই মৃঢ় ব্যক্তির মানসিক বিকাশ জন্য তাহার 

ৃ পক্ষে বাসনার সদসৎ-বিচারশক্তি-বৃদ্ধি অপেক্ষ। বাসনার শ্ফুপ্ডি বৃদ্ধির উপায়া- 

ঈৰলম্বন অধিকতর হিতকর। তাহার ঘেরপ প্রবৃত্তি, সামাজিক হিত ও শাস্তির 

। উঠ রক্ষ্য রাখিয়া, যতদুর সম্ভব, ত তদছুরূপ উত্তেজন! বলে তাহার চিত্ত- 

সৃতি জড়তা ক্রক্ষযর বিধেয় (৬০)। এইক্ধপ রবৃতি' চিতার্থতাবলে 

টা 5) জবর শান্্রে যে সর্বববিধ বাসনা চরতার্থাতার তই 3 বাযস্থা, 
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ক্রমে তাহার চিত্তের তানসিক স্তববতাও তজ্জাত আলম্তাদি অপগত হইয়া 
চাঞ্চল্য, উদ্ধোগ জ্ঞানাদি যত বৃদ্ধি পাইবে, বাঁসনার সদসৎ বিচারের উপর 

তাহার লক্ষ্য তত পরিস্ফ,ট হইবে। তখনই সেই লক্ষ্যের উত্তেজনাবলে 
সংগ্রবৃত্তির ক্রমবৃদ্ধি ও অসতের দমন তাহার পক্ষে বিশেষ হিতকর হইবে। 

প্রবৃত্তিজ কর্মমবলে বাসনা-চরিতার্থতাদ্বারা প্রস্থণ্ড বাঁসনার্সার্তি ক্রমে প্রবুদ্ধ 
হয় বলিয়। প্রত্যেক বাসনাসক্তি এই রূপে প্রবুদ্ধ করিয্] ক্ষয় করিতে হয় 
না। কতক বাসন। প্রবুদ্ধ ও বিশ্রিষ্ট হইয়1 চিত্তে খন চৈতন্য সপ্রকাশ 

হয়, তখন চৈতন্তের সৌম্যোপলব্ধিবলে অন্য বাসনাসক্তি* স্বতঃ অপগত 
হয়। সুখ প্রাপ্তি যে আসক্তির উদ্দেশ্ঠ তদ্বার। সুখপ্রাপ্তি অসম্ভব জ্ঞান 

জন্মিলে, অথব৷ নিবৃত্যাত্মক কর্মবলে তদপেক্ষা অধিকতর স্থখ পাইলে, 

সে আসক্তি কেনন। অপগত হইবে? বিশুদ্ধ চৈতন্যের বিশুদ্ধানন্দ।4স আন- 
নদের তুলনায় জড়ানন্দ সুষ্যের তুলনায় খগ্ঠোতবৎ অকিঞ্চিংকর। অত- 
এব প্রকৃত উন্নত ব্যক্তির নীচাসক্তি অসম্ভব *। বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বয়ং অনেক 

বাসন! চরিতার্থতা ব্যতীতও, অন্যের তদ্বাসন! চরিতার্থতার অণ্ডভফল দৃষ্টে, 
বাসনাসক্তি পরিত্যাগ করেন। কর্ণ জড়শক্তির বিশ্লেষক হইলেও, শুদ্ধ 

কর্্মবলে বা কর্মঞ্চল ভোগ বলে,জড়শক্তির আত্য- 

স্তক বিশ্লেষ অসম্তব। ভোগের পরও ইহার অন্গু- 

শয় ( অবশেষ_-শারীরক ৩1১।৮-৯ ) থান্তিয়। যায় 

জীবের ক্রমেন্রতির উপর লক্ষ কাঁরলে, নে ব্যবস্থার সাঁথকত দৃষ্ট হইবে। আধ্য 
ধর্ম শুদ্ধ এক অবস্থাগত চিত্তোম্রতির জন্য নহে । অধিকারভেদের উপর লক্ষ্য বিরহিত 

অনুষ্ঠান জন্ভই এ রূপ ব্যবস্থার শুভ ফল। সর্ধব মীনবই সর্বব ধর্ম-কর্ধের তুল্যাধি- 

কারী, জন্মাস্তরাম্বীকার বাদে।ক্ত এই অনুমানের উপর জক্ষ্য করিয়া, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞা- 
নিকের যে সর্ববনীনবের পঞ্ষে এক গ্রকার ধশ্মানুষ্টান বাবস্থা) বিভিন্ন মানব প্রকৃতি 

পথ্যালোচনা করিলে, সে ব্যবস্থা পেক্ষা আধ্যশাস্রোক্ত ব্যবস্থাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত । 

* প্রবৃি যোগীর যে পতন তাহ।র এক প্রধ।ন কারণ, ভাহার জড় সুখের ও তৎ 
ফলের অজ্ঞতী। সম্ততিসহ মতন্ডের আনন্দ ত্রীড়াদৃষ্টে সৌভরি মুনির দার-পরিগু 
ইহার উদ্াহরণ। রে 

বাসনার আত্যপ্তিক 
মম তত্বজঞান জন্য । 
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উদ্চেক কারণ পাইলে বৃত্ত ( বনবতাব ) গ্রহণে অনুশয় টিনার 
ভোগাসক্তির উত্তেজক হয়। একমাত্র তত্বজ্ঞানজ অনাসক্ত বা নিবৃত্ত্যাত্মক 

'কর্দ্বলেই জড়াসক্তির আত্যস্তিক বিশ্লেষ * হয়। 
কর্তার ভাব-শুদ্ধিই কর্মের তাত্বিক প্রয়োজন । ভাঁবই (০.£. 8 261) 

কর্থের জীবন ।০ ভাববিরহিত কর অস্তঃসারশূন্ত বাহিক জড়কন্মাভাস 
(1০011)8111 ) মাত্র। এরূপ কন্মীভাস-অভ্যাস 

বলে মানব-স্বভাবে জড়তার ও অসরলতার আধিক্য 

জন্মে, এবং বাসনাশক্তি-বিশ্লেষণরূপ কর্মের প্রকৃত 

ফল হইতে মানব বঞ্চিত হয় । যাহা কর্ম প্রবর্তক ভাব, তাহাই কর্মের 
উদ্দেশ | কর্মোদিষ্ট জড়শক্তিই বহির্জড়শক্তির আকর্ষক বলিয়া, যে 
উদ্দেস্তে যে কর্ম সম্পাদিত হয়, সেই কর্তন বলে চিত্তে সেই উদ্দেহ্ান্ুরূপ 

শক্তিরই সঞ্চার হয়। এই কারণে একই কর্ম বিভিন্ন উদ্দেশ্তে সম্পাদিত 
হইয়া, বিভিন্ন ফল দান করে। অন্ত ব্যক্তির হস্তকর্তন-রূপ একই বর্ম 
জন্য তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভেচ্ছ তস্করের এক ফল এবং তাহার 
জীবন-রক্ষেচ্ছু চিকিৎসকের অন্ত ফল। ভাবশুদ্ধি কর্মের তাত্বিক. 
প্রয়োজন বলিয়া, ধনমানাদি উপার্জনের হ্বীসবৃদ্ধি জন্য কর্মের যে নীচ 
উচ্চত্ব, সে নীচ উচ্চত্বের সহিত চিত্বোন্নতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নই । নিঃস্বার্থ 

একাস্তিক প্রভৃভক্ত্যোন্দিষ্ট সাংসারিক-নীচ কর্্মবলে দাসের ষে পারমার্থিক 
উপকার হয়, শ্বার্ধোদ্দিষ্ট সাংসারিক উচ্চকর্ম্ম জন্যও প্রভুর পক্ষে সে পার- 

মার্থিক উপকার লাভ অসস্ভব। কর্মের সাংসারিক নীচ-উচ্চত্বের সহিত 

সম্বন্ধ কেবল মানবের সাংসারিক জীবনের । আত্মোক্সতির জন্ত এই উভয় 
'বিধ কর্মাই তুল্য । উদদেশ্টের অণুদ্ধ বিশুদ্ধতার সহিতই আত্মোঙ্নতির সম্বন্ধ! 
উশপ্বিলাুলুঁু্তাঁহলুবুহীইহীুহহ

াুইী 

কা বেদাস বলেন তত্বজ্ঞান বলে পূর্ববসঞ্চিত পাপপুণ্য নষ্ট হয় এবং পঃজও কর্ম জন্য 

না পিপুণযাত্ক বাসনাসং্লিষ্ট হয় না। “সর্ব পাপ্মানোহতো নিবর্তপ্টে “যদেব 
রি ী.। 8 3? £ 

নন 'কঙ্লৌতি, শ্রদ্ধয়োপনিষদ। তদেব বীর্য্যবস্তরং ভবতি।' __ শীরীরক৪)১1১৩, ১৪,১৮। 

কর্তীর ভাব-শুদ্ধিই 
কন্মের প্রয়োজন । 
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স্বার্থ, স্বার্থ-পরার্থ ও পরার্থকর্্া। ৩৪৯ 

ভাবগুদ্ধির উপর লক্ষ্য করিলে,মানবের সাংসারিক কর্ম "স্বার্থ, স্ার্ঘ 

পরার্থ এবং “পরার্থ ভেদে ত্রিবিধ। আপনার ও অপরের উপকার- 

উদ্দিষ্ট কর্মের নাম "শ্বার্থ-পরার্থ কর্ম। এক ব্যবসায় অধিকতর ধনমানাদি 
স্বার্থ লাভ। অন্ত ব্যবসায় স্বার্থলাভ তত অধিক নহে, 

১৮ কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যবসাপেক্ষ। এট দেশের বা অন্ত- 
কর্ম ভ্রিবিধ। ব্যক্তির অধিকতর হিতসাধক। এইরূপ ব্যবসাদ্য়ের 

মধ্যে যে ব্যক্তি কেবল স্বীয় স্বার্থলাভ জন্ত গ্রথমোক্ত 

ব্যবসাটি গ্রহণ করে,সে ব্যক্তি'স্বার্থপর'কন্মী। স্বার্থ ও পরমর্ধ উভয়লাভেচ্ছু 
দ্বিতীর ব্যবস।-গ্রহণকারী 'স্বার্থ-পরার্থ-পরু কর্মী । যে ব্যক্তির সহিত কর্ম 

সম্বন্ধ, বর্তব্যজ্ঞানে আপনার স্তায় সে ব্যক্তিরও হিতের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, 

কর্ম করিলে, কর্মকর্তা “স্বার্থপরার্থ” কর্মী হন। কিন্ত পাপের ভয়ে অন্যের 

অনিষ্ট হইতে বিরত হুইয়৷ আপন স্থার্থ-উদ্দেশ্তে যে কর্ম সম্পাদিত হয়, 
তাহাঁও কেবল স্বার্থোন্দি্ বলিয়া-স্বার্পর, কন্ম। চিত্তগত জড়ত্বের যত হাস 

হয় এবং অন্তের সহিত সংশ্বের যত বৃদ্ধি হয়, 'স্বার্থ-পরার্থ' কর্মম-প্রবৃত্তি 

উত্তেজনা মানবের পক্ষে তত অধিকতর হিতকর হয়। আত্মা আনন্দ-স্বরূপ 

' ৰলিয়। আসক্তির (আনন্দের ) বিষয়ে সন্কীর্ণতা জন্যই অহঙ্কারের, 

স্থী্ণত। । এবং অহঙ্কারের সঙ্ধীর্ণতা জন্যই জীবের স্থার্থজ্ঞান সন্বীরণ, 
জীব বদ্ধ কাজেই স্বার্থপর কন্মাপেক্ষা “ম্বার্থপরা্-পর কন্মাভ্যাস 
বলে, আসক্তি উদ্দার হইয়া, মানবের অহংজ্ঞান বিশুদ্ধ হয়। আবার 
কর্তা ও তাহার কর্ম-সন্বদ্ধ-ব্যক্ত, এ উভয়েরই হিত-সাধক বলিয়। 

এন্ধপ কর্ম স্বার্থপর-কন্মাপেক্ষ! সংসারের অধিকতর হিতদাধক। কর্তা: 

আপন স্বার্থদৃষ্টির আধিক্যে, অপর ব্যাক্তির স্বার্থের উপেক্ষাজন্তই করছ 
সম্বদ্ধ মানবগণের পরস্পরের মধ্যে হিংসাদ্বেষ-কলহাঁদি। - কাজেই বর্তী। 

দৃষ্টি ষখনগমাপনার ও অন্ের উভয়ের স্বার্থের উপরই তুল্য হয়, তখ; 
কর্মজন্ত হিংসা,হেযাদির অবকাশ থাঁকে না, তৎপরিবর্তে মানবনসম্্ধ 



9৯. আত -বিজ্জীন |. 
॥ 

- স্বাভাবিক ফল স্বরূপ প্রেম ভালবাসা সপ্রকাশ "হইয়া! তথ্বলে পরা্থ- 
- পরতার ক্রম বৃদ্ধি হয়। অতএব কর্তার আপনার ও সংসারের উভয়ের 

“জঅন্তই এপ কৃর্ঘের বিশেষ প্রাধান্ । এই রূপ কর্্াভ্যাস বলে চিত্ত- 
আরও বিশুদ্ধ হয় এবং স্বার্থাসক্তি অপগত হইয়া পরার্৫থাসক্তির বৃদ্ধি হয় । 

ক্রমে জড়ধর্মে বীতরাগ হইয়া মানব তত্বজ্ঞানানুসদ্ধিৎস্থ হয় (৬১)। 

কর্তা (৪91৮:০1) ও বিষয় (91))991) এই উভয় কর্মের লক্ষ্য । যাহার 
উদ্দেশ্ত কন্্ম কর! হয়, সেই ব্যক্তিই কর্মের প্রক্কৃত বিষয়। যে কম্ম্ন কেবল 

কর্তার শ্বার্থোদ্িষ্ট তদপেক্ষা, যে কর্ম আপনার ও অন্তের উপকাঁরক, সেই 
কম্মই জগতের অধিকতর হিতসাধক | আমর] দেখি- 

কর্তী ও বিষয় ভেদে . 
কর্থের ছুই লক্ষ্য। মাছি কর্মাদির বিষয়ের সহিত আলাদিগের আন- 

- স্বার্থপরার্থপর কন্দ ন্দাত্মক আসক্তি-সন্বন্ধ অন্বাভাবিকও আরোপিত । 
গতেরহতলা ধক | কি 

্ী কাজেই যেরূপ বিষয়ের সহিত এ সমন্ষের আরোপ 

করিতে অভ্যাস করিবে, কালে তোমার সেইরূপ বিষয়াসক্তিই জান্মিবে ! 
বিশেষতঃ আত্মাই আনন্দ বলিয়া,ষে বিষয়ক কর্মে আত্মপ্রকাশের আধিক্য, 
সেই বিষয়ক কন্মেই আনন্দের গাঢ়ত্ব। এইকারণে অন্ত মানবের উপ- 

কারক কর্মে আসক্তিজ সুখের খর্ধতার আশঙ্কাভাব। অথচ প্ররেমাত্মক 

সুখের বৃদ্ধিসহকারে এ কর্ম সঙ্কীর্ণ স্বার্থাসক্তির পরিবদ্ধক না হইয়া 

পরার্থাসক্লির পরিবর্ধক হয়। অতএব এইরূপ কর্ীভাস মানবের 

সাংসারিক ও পারমার্থিক উভয় পক্ষেই হিতকর। মনোজগৎ এক 

এবং মানব চিত্ত সেই জগতের সহিত সন্বন্ধ বলিয়া, এক ব্যক্তির 

কর্ধানক্তি দৃষ্টে অন্যের কর্মাসক্তিও তদভিমুখী হয়। এই রূপে 

খত অধিক ব্যক্তির আসক্তি এক বিষয়ে প্রবর্তিত হয়, সে আসঞ্জি 

আত /তত প্রবলতর হয় এবং বক্তান্তরকৈ তদভিুখে প্রবর্তিত করে। 

২৮১). আঝান।জের, চিত্ত চৈতন্তের পার্থকা ও আসকি-তন্ববিষদ্ক দু খর্ববতা 

রা? বলা নিক প্রঘর হেগেল নীতি ধর্ের (77018110 ) ভাব্শুদ্ধির এবং বৈরাগ্যের 
17771811505 1198914 70101, 1 0. ০৮70আ2910ত7 



কর্ম্ম। ইহার ছুই অঙ্গ। ৩৫১. 

ক্রমে সামাজিক কর্মমীসক্তি ত?ভিমুখী হয়। এবং সমষ্টি মনোজগৎ বিশুদ্ধ 
হয়। ইহাই এরূপ সদাসক্তি উত্তেজনার অন্যতম মহৎ মঙ্গলময় ফল। 

সুক্স্ম সমষ্টিভাবে সর্বজীবই এক। কাজেই যাহা. একের হিতকর, তাহা 
নানাধিক্যে সকলেরই হিতকর। যে কর্ম কোনও ব্যক্তির অহিতকর : 

, নহে, সে কর্ম অল্প ব্যক্তিরই হিতকর হউক,বা অধিক ব্যক্তিজ্বই হউক,সর্ধধা- 
বস্থায়ই জগতের হিতকর। কাজেই অধিকারভেদে অল্পব্যক্তিকেই হউক 
অথবা অধিক ব্যক্তিকেই হউক, অন্ত ব্যক্তিকে কর্মের বিষয় করিয়া 
মানবের কন্মীভ্যাস সর্কথা কর্তব্য । আত্মাই প্রকৃত প্রিক্ণবলিয়৷ জড়দ্রবা 

অপেক্ষা মানবই ভালবাসার অধিকতর চিত্তাকর্ষক বিষয় বিধার, জড়- 

দ্রব্যাসক্তি উৎপাদনাপেক্ষা মানবে আসক্তি উৎপাদন সহজ সাধ্যও বটে। 
চিন্তন ( ৪1১)9০61৮০ 7061%1৮% ) ও ক্রিয়া-বাপার ( ০1-0117৩ €)1 

দিন নিনারা? ৮11] 2011516)) কর্মের এই ছুই অঙ্গ | এছুয়ের 

পার কর্মের এই ছুই মধ্যে ক্রিয়াব্যাপারই প্রকৃত কর্ম। অভীষ্ট, কর্তবা- 
অঙ্গ । ক্রিয়া-বাপা- বিচারাদি-ূপ চিস্তনের প্রয়োজন কর্মের জন্ত 

গানের না বিধায়, ক্রিয়া-ব্যাপারের সহিভ মিলিত হইয়াই 
কর্ম পূর্ণ ফলদ। অন্যথা, উত্তেজিত কর্পবাসন! যদি কর্খে পরিণত 

না হয়, ত্বে বুথা-উত্তেজনা.ফলে কর্মাসক্তির আধিক্য জন্মে। 

অথচ .ক্রিয়াব)াপারাভাবে, সেই ব্যাপারের সহিত কর্মবাজ্পনার যে 

শক্তি-সন্বন্ধ জন্য মানব রক্কল্পমাত্র ক্রিয়ার প্রবর্তক হয়, সে সম্বন্ধ 
শিথিল হয়। ক্রমে বর্মশক্তি খর্ব হইয়া! মানবের আলম্তাঁদি জড়- 
ধন্মের বুদ্ধি হয়, বহির্ববিকশাভাবে (10৮ ৪706 06 0৪৮৯070. ৪৮ ১ 

তাহার মানসিক-শক্তি ' সন্দেহাদি নান! কুপ্রবুত্তির পরিবর্ধক হয়, এবং 
কর্মফলের উপর মনঃসংঘোগাধিক্যে কর্ম ফলে তাহার আসক্তির 

আধিক্য 'রন্মে। ক্রমে অস্বাভাবিক মানসিক উত্তেজন! (38731107৩88) 
রদ্ধি জন্ত মন হূর্বল হয়। একপ মানব বৃথা! কল্লনা-শ্রিয় (996102681) 



1৫২. -আত্-বিজ্ঞান |: 

হয়। তাহার সাংসারিক জ্ঞান (1)506098)] ০010)10017 89096) খর্ব হয় 

কর্ম বলেই সংসার-বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ (778600181] 8770 [১18061০)1) হয় বলিয়া 

কর্মবলে সে বুদ্ধির স্বাভাবিক পরিবর্তনঃউন্নতি ও নিরাশ সম্ভব। কন্দমাভাবে 
সংসার-বুদ্ধি মানবের স্বীয় আসক্তি-কল্পিত ও অপ্রকৃত (81797506021 

2170 9610631))67)18] ) হয়। কর্মাভ্যাস বিরহিত সমাজ-বৈজ্ঞানিক ও 

অনেক সময়ে অসম্ভবপর কাল্পনিক (96০1)18)) ) সমাজের অঙ্টা হন। 

প্রকৃত সংসারের সহিত এ কাল্পনিক সংসার বুদ্ধির সম্বন্ধাভাব জন্য এবুদ্ধির 

অনুরূপ কন্ম আুসস্তভব হয়। কাজেই কর্খমাভাবে এ বুদ্ধির বাসনাসক্তির ক্ষয় 
ও অসম্ভব । আবার প্রকৃত সংসারেরই ফলাফল দৃষ্টে সে সংসার-বুদ্ধির, 

হাস বৃদ্ধি, সংসারের উপর মানবের তৃষ্ণার পর বিভৃষ্ণা জন্ঝ। সম্ভব । কিন্ত 
স্বীয় আসক্ত্যান্গরূপ কল্পিত সংসারে তদ্রপ বিতৃষ্ হওয়া অসম্ভব। কল্পিত 

সাংসারিকের প্ররুত বহিঃসংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিলেও.তাহার স্থীয়'কল্পনাময় 

ংসারে সে নিত্যাসক্ত। যাহা শ্বাভাবিক তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি । 
ংসার জীবের ক্রমমুক্তির সোপান ব্যতীত নিত্যস্থান নহে বলিয্াই 

গ্রকৃত সংসার স্থুথ হুঃখ উভয়াতঝক। যাহার উন্নতি জন্ত সংসার প্রয়ো- 

জনীয় তাহার নিকট সংসার স্থুখময়। যে মহাত্মা সে প্রয়োজনের 

অতীত, তাহার পক্ষে ইহ! বিষমন্ন। কিন্তু কল্পিত সংসার-আসক্ত-ব্যক্তির 

সার ্্ীয আসক্ঞ্যান্রূপ বলিয়া তাহার সে সংসার বুদ্ধির ক্রম প্রগাঢ়তা । 

এক্সপ সং ংসার বুদ্ধি প্রকৃত সংসারের হিতসাধকও নহে । ক্রিয়াশক্তি খব্ব 

হইলে মানব অন্তের কর্্মালোচন! তৎপর হুইয়! হিংসা দ্বেষ সামাজিক কল- 

হাদি নান। কুরুচি ও পাপে আসক্ত হয়। কর্মবিরহিত পললীবাসী ব্যক্তি- 

গণের যে বিবাদ-প্রিয়তা,তাহ! ইহার উদাহরণ। অতএব নৈর্ঘ-সাংসা- 

রিকর পক্ষে সর্বথা অহিতকর। বে তমোগুণের আশ্রয় জন্ত তাহার 

সরান, ইহার ফলে সেই তামসিক আলম্তাদি জড়ভাবের বুদ্ধি হইয়া, 
রি সে, পুর্ণ জড়ত্ব লাভ করিতে পারে। 

৬ 
৭ টি «এ 

্ শে 



ব্যষ্টি সামাজিক ব্যক্তিগণের সমষ্টির নাম সমাজ । এই কারণে একার্ধে 

সমাজ ও সামাজিক ব্যক্তি এক হইলেও, অন্তার্থে এ উভয় পৃথক্। 
আত্মাংশে সর্ধব্যক্তিই এক। অন্তঃকরণের পার্থক্য জন্যই তাহারা পৃথক । 

যাহা অস্তঃকরণ,তাহা বিশিষ্ট সংস্কারমাত্র। ব্যাক্কি- .. 
পা গত সংস্কারের (অস্তঃকরণের) পার্থক্য জন্য যেরূপ 

সম্বন্ধ । এক ব্যক্তি হইতে অন্ত ব্যক্তি পৃথক্, তজ্রপ 

আবার ব্যক্তি-গত-সংস্কার (097501)91-968) হইতে 

সমাজগত সংস্কারের (৪০০1%] 001)110 ০7):010) ) পার্থক্য জন্য, সামা- 

জিক ব্যক্তিগণ হইতে সমাজ পৃথক । সামাজিক সংস্কার ও ব্যক্তিগত 

সংস্কার, ইহার! পরস্পর পরম্পরের উত্তেজক, পরিপোষক ও পরি- 
বর্তক। সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংস্কারের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ 
সম্বন্ধ । সামাজিকগণের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ক যে সামাজিক মত, 

তদ্বারা সামাজিকগণ স্পষ্টতঃ বিচলিত (85০6 ) হয় বলিয়া লৌকি- 

কার্থে কেবল সেই মতই আমর! সামাজিক মত ( ৪০০18] 0017)197 ) 

ৰলি। কিন্ত তত্বতঃ (779691)1)58808]15 ) দেখিলে দেখিবে যে, শুদ্ধ 

সেই মত লইয়া সমাজের সহিত সামাজিকগণের সম্বন্ধ সীমাবদ্ধ নহে। 
এবং মূলতঃ স্লামাজিক ব্যক্তিগণের কর্খের দ্বারা সামাজিক মনে 
সংস্কার বিশেষের আধিক্য অনাধিক্য জন্মিলেও, সমাজের উন্নীত. অব- 

নতির সহিত ও সামাজিকের উন্নতি অবনতির সম্বন্ধ একরূপ অবশ্ঠস্তাবী। 
সামাজিকের সহিত আদর্শ সমাজের কর্তব্য চতুর্ববিধ, বথা--( ১) সামা- 
জিকের হিতাহিত দৃষ্টে তাহার প্রকৃত হিতসাধন জন্ত তাহাকে স্বাধীনতা- 
রূপ অভয় প্রদান, (২)-.তদ্বিষয়ে আবশ্যক মতে তাহার সাহাধ্য কর্থ, 
(৩) তাহাকে উচ্ছজ্ষল হইতে না দিয়া স্নিয়মাধীনে রক্ষাকরণ 
এবং (৪)%উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহার ও সমাজের হিতার্থে তাঁহাকে 
শাস্তিগ্রদান। 
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* সুষম জন্ত শাস্তিগ্রহণ মাপবের হিতকর। শাঁন ব্যতীত সামাজিক 
বা লৌকিক উন্নতি অসম্ভব। ন্বাধীনত৷ মানবের ছিতকর হইলেও উচ্ছ- 

 জ্বলতা তাহার পতনের কারণ। অকর্বব্য-প্রবৃত্তি-চরি তার্থতাই উচ্ছ্- 
হখলতা। প্রবৃত্তি জড়ধর্মম, জড় শরীর ইন্ত্রিতব ও অন্তঃকরণ প্ররো- 
চিত। প্রবৃত্তির অধীনতাজন্তই জীব জড়ের, জড়া মায়ার অধীন। 

স্বাধীনতা আত্মারু স্বাভাবিক-ধন্ম। আত্মীর অধীনতা, জড়ের ও জড় 

ৃ শরীরেক্দিয়ান্তঃকরণের স্বাভাবিক ধন্ন। এই উভয় 
[২৩] শাসন । ইহার ধর্থের রি র অনুকূল কর্ম মানবের হিতকর। এই 

উভয় লইয়াই মানব ত্বভাব গঠিত। এইরূপ কর্ম 

বলে জড় স্বভাব ইন্্রিয়াস্তঃকরণের উপর মানবের আধিপত্য জন্মে। 

_ দেই ত্বাধিপত্যই তাহার ক্রমোন্নতি ও মুক্তির হেতু। কাজেই শরীরে- 

ক্িরাস্তঃকরণ ও তদ্জাত প্রন্ৃত্তির অধীনতা৷ পরিতাজা। তৰে মানব 

যখন অনার্দিক'ল হইতেই জড়ত্বের অধীন, তখন জড় প্রবৃত্তি চবি 

তীর্থতা৷ বলেই তাহার সেই প্রবৃত্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ সম্ভব। এই 

কারণে ওষধি ব্যবহারের ন্যায়, নিয়মিত ভাবে প্রবৃত্তি চরিতার্থতা তাহার 

পক্ষে শ্রেনঃ॥ নচেৎ ওষধিকে পথ্য করি! তাহার উচ্ছুঙ্খল অতাধিক 

সেবনের ন্তায়, উচ্ছ.জ্বল ও অত্যধিক প্রবৃত্তি সেবা মানৃবের অশ্রেয়ঃ ॥ 

আবার ত্যক্তিগত রোগাদির বৃদ্ধি যে রূপ দেশস্থ স্থল জলবায়ু (017)8100) 

1170269) কলুষিত করিয়া দেশস্থ শারীরিক স্বাস্থ্যের হানি জন্মায়, ব্যক্তি- 

গত পাপকর্দ্বের আধিক্য জন্ত তব্রপ মনোঁজাগতিক বায়ু (00071 ০010 

19976) কলুধিত হুইয়া, সামাজিকগণের নৈতিক স্বাস্থ্যের (71071 6০06) 
বিশ্তকরে। পাপের আধিক্যে সমাজের দীর্ঘজীবনও অসম্ভব। এই 

বারণ 'পাপের নিগ্রহ পাপকারী ও সমার্জ উভয়েরই হিতকর। 

উবে পাপ পুণ্যের বিচার সহজ সাধ্য নহে। সংস্কার দোষে আমরা 
পল লহ ডি প্িত । 

ক কার্ধ্য পুণ্য বলিয়! গ্রহণকরি যাহ প্রক্কৃত প্রস্তাবে বরং অকর্বব্য। 
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ধর্মতত্ব অতি "দুর্বোধ্য । বিশেষত: জীবের প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি তাহার 
্বভাব-জাত, এবং সে স্বভাব মঙ্গল্ময় এশ নিয়মে 

গঠিত। চরিতার্থত বাতীত অনেক সময়ে প্রবৃ্ভি-. 
ক্ষয় অসম্ভব। আবার ভ্রাতৃ-ভাবই মানবগণের 

' -পরম্পরের স্বাভাবিক সম্বন্ধ । এই ভাবজাত প্রেমাকর্ষণ ঞবলেই অজ্ঞান 

খণ্ডীূত জীবাত্মার পুনর্বিভূত্ব সম্পাদনের আশা! বলিয়া এই ভাবের বৃদ্ধি 
প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই ছিতকর ॥ কাজেই যে শাশন এ ভাবের বিষ্- 

কর বা হিংসা দ্েষাদি প্ররোচত, বা! শাসিত ব্যক্তির আত্বোন্রতির বিদ্বো 

দিষ্ট, সে শাসন পাপাত্মক এবং সমাজের অমঙ্গলদায়ক। সামাজিক 
শাসন কেবল সামাজিকগণের হিতার্থেই বিধেয়। যাহা এক ব্যক্তির 
আত্মিক হিতকর, তাহ! সর্ধব্যক্তিরই হিতকর। আবার ওষধির, প্রয়োগ 

দোষে যেরূপ রোগের উপশম ন। হইয়। বুদ্ধি হয়, শাস্তি প্রদান কর্তব্য 

হইলেও তন্দরপ তাহার অপপ্রয়োগে পাপপ্রবুত্তি উপশান্ত ন হইয়া 

পরিবদ্ধিত হয়। 

সামাজিকগণের পাপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি জন্ত সামাজিক রুচি হিতকর। 

তবে স্বাধীনত। জীবের আত্মধন্্ন বিধায়, স্বাধীনতার সাহায্যেই জীবের 

উন্নতি সুসম্ভব। কাজেই সামাজিক রুচি ব্যক্তিগত 

স্বাধীন নিয়মনশক্তি বিকাশের বিঘ্ন জন্মায় বৃলিয়া, এ 

রুচির মধিক বৃদ্ধি অহিতকর । কুচি সর্বদাই সংস্কারজ। সংস্কারের 
পরিবর্তনেই রুচির পরিবর্তন । এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রুচি বিভিন্ন । 

সংস্কার দোষে এক সময়ে যে সকল কন্ম নিন্বনীয় মনে করি, আত্মো- 

স্লতি ও তত্থজ্ঞানের বৃদ্ধিতে পরে দে৭ বে, তাহা নির্দোষ ও হিতকর। 
এই কারণে যে রুচি শারীরিক স্বাস্থ্য, চিন্বোন্নতি ও আত্ম-বিকাশের অনুকূল, 

সেই রুচিরমা্রই স্থরুচি। তাহার বৃদ্ধি সমাজের হিতকর বলিয়া তাহাই 

সামাজিক-রুচি (১৬1১০ 199৮6) হওয়। বিধেয়। সামীজিক সংস্কার সতন্ই 

শাসন বিষয়ে 
বিবেচ্য । 

[১৪] সামাজিকরুচি 
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তত্বাহুদারী ও উদার হওয়া শ্রেয়ঃ। বিভূ-স্বভাব উদারতাই গ্রর্ৃত আত্ম- 
ধর্ম ( ইহা খণ্ড স্বভাব জড় সন্বীর্ঘতার খর্বকারক 
বলিয়! মানবেরও সমাজের, উভয়েরই উন্নতি সাধক। 

- এবং তত্বানুসরণ' যে, কেবল পরকালের জন্য 

প্রয়োজনীয়, 4 কথা অযৌক্তিক । যাহ প্রকৃত তাত্বিক, তাহা ইহ পর: 

*.. উভয় কালেরই হিতসাধক। ঈশ্বরের নিয়ম সর্ক- 

-তত্বাহুসরণ সর্ব কালের জন্যই মঙ্গলময়। সে নিয়মলঙ্ঘন বলে 
কালে কর্তব্য। 

প্রবৃত্তি বিশেষের চরিতার্থত। সাধিত হয় বলিয়া, 

সময়ে মি বৌধ হইলেও, কুপখ্য-সেবী রোগীর স্তায়, তাহার কুফল সেই' 

বাক্কিকেই পরে অধিকতর ভোগ করিতে হয়। 

টা কুসংস্কার সমাজের ব্যাধি। ব্যাধির অচিকিৎসা 
ও বুদ্ধি জন্য ব্যক্তিগত জীবন নাশের ন্যায় কুমং' 

স্কারের বৃদ্ধিতে সমাজের বিনাশ অসম্ভব নহে। 

ঈশ্বরেচ্ছারপ মঙ্গলময় নৈসর্গিক নিয়ম-প্রকাশ-বলে জগৎ শাসিত। 

. উদারতা জাত 

ধর্ম । 

তথাপিও মানবের হিতার্থে পিতা, মাত।, গুরু, মহাজন, রাজা প্রভৃতি 

লৌকিক শাদন-কর্তীর বিশেষ প্রয়োজন। অত- 
সমান সংস্কর্তার এব সামাজিক মনের শাসন-সন্ডেও সামাক্তিকের' 

প্রয়োজন। 

রর হিতার্থে সমাজ-শাঁপন কর্তার প্রয়োজন কেন না 

হইবে? ঈশ্বর পাপলেশ বিবর্জিত, পূর্ণশক্তি। কাজেই তাহার ইচ্ছা পূর্ণ 

। বিশুদ্ধ, মঙ্গলময় বিধায়, সে ইচ্ছার বিশুদ্ধি জন্ত সংস্কর্তার প্রয়োজন নাই । 

ূ কিন্ত সামাজিক ব্যক্তিগণ পাপাসক্ত ও অন্নশক্তিক। কাজেই সামাপ্তিক 

স্ব অশুদ্ধ ও অনেক সময়ে অমঙ্গলময়। এই কারণে সামাজিক 

; ঈং্কারের বিগুদ্ধি জন্য সংস্বর্তীর প্রয়োজন । পুরাতন নগৃরে কালের 

আধিক্য প্রায়ই যেন্ধপ মলের আধিক্য জন্মে, পুরাতন সমাজেও তন্দপ 

. শ্াযই কুসংস্কারের আধিক্য জন্মে; এবং কাণ ও অবস্থারূুপরিবর্তন সহকারে 
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"সংস্কারের পরিবর্তন আবশ্তক হয়। এই কারণে পুরাতন সমাজের জন্ত 
স্কর্তার প্রয়োজন যথেঞ্ট। অতএব সমাজ ও সামাজিক উভয়ের হিতা- 

খেই সমাজ-সংস্কর্ভার প্রয়োজন। সমাজের সংস্কার ও সামাজিকগণে র 
সবন্ধে সমাজের কর্তব্য, এই উজ্ন সাধন তাঁহার কার্য্য। যে বাক্তির চিত্ত 
বিশুদ্ধ, যিনি নিঃস্বার্থ, উদ্ারচেতা, কর্তব্য-পরায়ণ, তন্বনর্খী এবং বিশ্ব- 
প্রেমী, তিনিই ইহার উপযুক্ত পাত্র! বৈজ্ঞানিক প্রবর হেগেল এ সগ্বন্ধে 
বার্ধকাযকে ষে প্রধান স্থান দিয়াছেন, বয়সের বুদ্ধি সহকারে মানবের 

ভোগাসক্তির লাঘব, বহুদর্শনের আধিক্য এবং সংস্কার-বিশেষে-পক্ষপাতি-। 
ত্বের খর্বতা জন্মে বলিয়া, তাঁহার সে মত অসঙ্গত নহে। 

আধ্যশাস্ত্রমতে কর্মফল জন্য মানব তাহার অনৃষ্ট, পুরুষকার এবং 
উপযুক্ত কাপ, এই তিনের অপেক্ষী। দৈব আদৃষ্টের নামান্তর । * দৈবই 
কর্মফলের প্রক্কত বীজ-শক্তি। উপযুক্তকালে সেই বীজ-শক্তি ফলদানো- 

ৃ নুখ হইয়। পুরুষকারের সাহায্যে পুর্ণ ফল প্রদান 
[২৫] আয্/শাস্ত্র মতে 
কম্মফলের উৎপত্তি। করে । বৃক্ষের ফলোদগম এবং মানবের কন্মফল- 

দৈব, পৌরুষ, কাল। লাভ, এই উভয়েরই প্রণালী অনেকাংশে এক। 

' কমমজন্ত জীবন্মুজি। বৃক্ষের যাহা ফল-বিশেযোৎপাদিকা-শক্তি, জীবের 
তাহা অদৃষ্ট । বৃক্ষের সেই শক্তির পরিপুষ্টি সীধন জন্য বৃক্ষ যেরূপ স- 
কারী কারণের অপেক্ষী, অদৃষ্টান্থুরূপ ফললাভ জন্য জীবের তত্রপ্ পৌরু- 
ষের প্রয়োজন। এবং উপযুক্ত কাল ব্যতীত বৃক্ষের স্যায় জীবেরও কর্ম 
ফল লাভ অসম্ভব। দৈব, জীবের আপনারই পূর্ব জন্মার্ডিত কন্মমাত্র * | 

ধ মনুকে মতন্য বলিয়ছেন-_-প্ধমেব কন্ধ টদবাধ্যং বিদ্ধি দেহাস্তরাজ্দিতং। তল্মাৎ 
পৌরুষমেবেহ শ্রেষ্ঠসাহর্মলীধিণঃ ॥ প্র্চিকুলস্তখ৷ দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে মঙগলাচার 

যুক্তানাং নিত্যষ্ধান-মীলিনা ম। যেষাং পূর্ববকৃতং কর্ন সাস্তিকং মনুজোতম। পৌরূযেণ 
বিনা তেষাং কেবাঞ্চদ্ি্তে ফপম্। কর্ন গ্রাপ্যতে লোকে রাজনন্ঠ তখ| ফলম, নি 

'কচ্ছেণ কর্ধণ। বিদ্ধি জীমনস্ত তথাফলম.। পৌরুষেধ।প্যতে রাজন্ মর্গিতব্যং ফলং 
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কাজেই জীবের বত কিছু গো-মনুষ্যাদি জাতি, আফুঃ,সুখ হুঃখাদি ফললাভ; 
তৎসমন্তই তাহার স্বীয় কর্মজন্ত। অতএব কর্মের নিবর্তক বলিয়া 

অদৃষ্টবাদী আর্ধ্য বৈজ্ঞানিকের যে দুর্ণাম, সে ছুর্ণাম, অনৃষ্ঠ শব্দের অর্থ বিপ- 

ধ্যয় এবং ইহার উপর অবৈজ্ঞানিক আশ্রয়াঁধিক্য জন্ত । প্রত পক্ষে অদৃষ্ট' 

বাদ সর্ধতোভীবে:কর্খের প্রবর্তক, অথচ কর্মফলের অগ্রাপ্তি জন্য নৈরাশ্-. 

(31521)19011)61121) এবং অন্তের উপর বিদ্বেষ ভাবের নিবর্তক । এ মতে 

আমার ক্লেশ নিবারণার্থে আমার দোষের অনুসন্ধান ও নিরাকরণই কর্তব্য 

(গীতা ৬৫) । 'ন্তে আমার অনিষ্ট করিলেও সে অনিষ্ট আমারই স্বকর্ম্ম জন্ত, 
এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় অনিষ্টকারীর উপর বিদ্বেষভাবের খর্বত] জন্বিয়া, বিব।- 

দাদির হ্বাস ও আত্মোন্রতি ও শ্তিবৃদ্ধি সম্ভাবনা । পরস্পরের সহিত মাঁন- 

বের স্ব ছুঃখের কাধ্যকারণ সম্বন্ধ যে সামান্, তাহা এ মতের প্রতিপান্ 

নহে। শাস্তিপ্রদান ও বিধেয়। কেবল যাহাকে প্রদত্ত হয়, তাহারউ 

পারমার্থিক হিতসাধন উদ্দেস্তে ব্যতীত শান্তি বিদ্বেষ প্রব্িত হওয়া অবিধের 

বিদ্বেষ কর্তীরই অমঙ্গলদায়ক। শীসিত ব্যক্তির বিদ্বেষ উত্তেজক বলিরা 

তাারপক্ষেও অহিতকর। যদি বল অনৃষ্ট যদি ফললাভ বিষয়ে প্রবল হইল»তবে 

আর পুরুষকারের প্রয়োজনাধিক্য কোথায় ? তবে তাশ্ঠার উত্তরে আর্্যশাস্তর 
বলেন যে, পুরুষ-প্রযত্বদ্বার! “সঞ্চিত” দৈব প্রতিরূত (9০876010060) বা 

নরৈঃ। দৈবমেব বিজানস্তি নরাঃ পৌরুষ বর্জিতাঃ॥ তন্মাত্রিকালসংযুন্তং দৈবং ন 
সফলং ভতবেৎ। পৌরুষং দৈবসম্পত্যা কালে ফলতি পার্থিব। দৈবং পুরুষকার*চ 

কালশ্চ মনুজোত্তম ॥ ত্রয়মেতন্সনুষ্যস্ত পিগ্ডিতং স্তাৎ ফলাবহম্। কৃষেরৃষ্টি সমাযোগা- 

ূগ্ভন্তে ফলসিদ্ধয়:। তান্তকালে প্রদৃশ্ঠন্তে নৈবাকালে কথঞ্চন॥ তন্মাৎ সদৈব 

কর্থব্যং ব্ধশ্নং পৌরুষং নৃভি; | এবক্তে প্রাপ্রুবস্তীহ পরলোকফলং ধবং ॥ নালস! 

প্রান ন্তার্থান্ নচ দৈবপরাকণাঃ। তন্মাৎ সর্বব প্রাযত্েদ পৌরুফেউ বত্বমাচরেৎ » 

/০জালদান্ দ্ৈবপরান্ মনুষ্যাণুখানযুক্'ন্ পুরুষাণ হি ডি । অধিষ্য বত্ধাঘ,ণু.ত 

স্পেন তল্াাৎ শদ্যোথানবহ) হি ভাব্যম্।” 



অদৃষ্টবাদ-প্রারন্ধ ণ ৩৫৯ 

বাসনানুরূপ ফলপ্রদ হয় এবং“ প্রারন্ধ দৈবও পুর্ণ ফলদানে সক্ষম হয়। * 
প্রক্কৃত পক্ষেও এমতে অনৃষ্ট যখন ফলের সু্্ম কারণ ভিন্ন নহে,তখন প্রযত্ব 
ৰলে বহির্জগৎ হইতে তৎপরিপোষক উপাদান সংগ্রহদ্বারা সে কারণকে 
পরিপু্ট না করিলে, তাহার ফলরপ কার্ধ্যত্ব লাভ যুক্তিতঃ ও অসম্ভব । অত- 
এব এ মতে পুরুষ-প্রযত্বেরই প্রয়োজনাধিক্য। পৌরুষের এক প্রয়োজন, 
অনৃষ্টকে পুর্ণ ফলদানে সমর্থ কর1। ইহার অপর প্রয়োজন, ভবিষ্যুৎ অৃষ্ট 
উৎপাদন করা । এ জন্সের কর্ম্মবলেই ভবিষ্যৎ জন্মের অদৃষ্ঠের উৎপত্তি । 
কাজেই প্রযত্ব ইহকাঁল পরকাল উভয়-কালের জন্যই কর্তক্য । আবার যদি 
বল কর্ম্নেরই যখন ফলোৎপাদিকা শক্তি,তখন বর্তমান্ (ক্রিয়মান্) কর্দদকে 
ফলের প্রতি একমাত্র কারণ বলিয়া অদৃষ্টবাদ পরিত্যাগ করি না কেন? 
তাহার উত্তর এই" যে, সেমত অবৈজ্ঞানিক । কি প্রাচ্য কি গ্রাশ্চাত্য 
উভয় বিজ্ঞান মতেই পূর্বভাবী' [)760131005)1)0 ) এবং উত্তেজক? 

(6501618)) ভেদে) কারণ দ্বিবিধ। “পূর্ববভাবী'-কারণই প্রকৃত কারণ। 

ইহাকে উত্তেজন1 বলে, ফলে পরিণত করা, উত্তেজক কারণের কার্য । 
যে রোগের পুর্বভাবী কারণ ব৷ বীজ আমাতে নাই, সে রোগের উত্তেজক 

কারণ কখনই আমাকে স্পর্শ বা রু্ন করিতে পারে না। এই পূর্ববভাবী 
কারণই আর্ধ্টবৈজ্ঞানিক দৈব বা অনৃষ্ট। উত্তেজক কারণ পৌরুষ। 
অদৃষ্ঠই কর্ম্ফলের প্রক্কত বীজ। ইহা আমাতে যেরূপ থাকে, ঞত্তেজক 
কারণ রূপ প্রযত্ববলে আমি কেবল তদন্ুরূপ ফলই লাভ করিতে সক্ষম। 
আমরা যে, জন্ম হইতে স্বীয় পুর্ববসঞ্চিত শক্তির পরিচয় দিই, তাহা অস্ী- 
কাধ্য নহে। যদি বল এই শক্তি আমরা পিতামাতা হইতে সংগ্রহ-করি 

₹ পুর্বজন্মার্জিত কর্মের যে অংশ অস্কুরিত হইয়! জীবকে জাত্যাদি সম্বলিত নূতন 
জন্মপ্রদান কষ্টিয়ছে সে অংশের নাম 'প্রারন্ধ' দৈব। এবং তদ্তিরিক্ত অংশ যাঁহ। 
এখনও অঙ্কুরিত হয় নাই, শক্তি আকারে জীবের অংশয়ে বিদ্যমান আছে, তাহার» 
'সফিত' কর্মা। পুরুষকার প্রবর্তিত বর্তম।ন কর্ণের নাম পক্রয়মান" কর্ম। 
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তবে, বেদান্ত বলিবেন তাহ! নহে। জীব পূর্ণ সবকর্ণ:ফলনুক্। বৃক্ষবীজ 
যেরূপ ভূমি হইতে আপন শক্তির অনুরূপ পোয়ণ সংগ্রহ বলে পরিপুষ্ট 
হয়, জীব-শরীর-বীজও পিতৃমাত শরীর হইতে তন্রূপ' স্বীয় বী্-শক্তির 
পরিপুষ্টি লাভ করে। জীবের শরীর-বীজে পূর্ব্ব হইতে যে শক্তি বিস্ব- 
মান থাকে, পতৃমাত শরীর হইতে সেই বীজ ফেবল দেই সব শক্তির " 

পোষণ সংগ্রহ করে। জড়শক্তির আকর্ষণ স্বভাব এ সংগ্রহ নিগ্রহের 
'প্রতি কারণ। জীবের স্বীয় কর্শীরজ্জিত শক্তির আকর্ষ বিকর্ষণের সাহায্য 
ব্যতীত তাহা উপর কোন বহিঃশক্তির ক্রিয়া বেদান্ত আদৌ স্বীকার 
করেন না। কার্যকারণ-তত্ব (18 01 0৪888607) বিচার করিলে, 

বেদান্ত মতই অধিকতর সঙ্গত বোধ হইবে। স্তবীক্ন শক্তি-সন্বদ্ধ ব্যতীত 

বহিঃশক্তি কোন পদার্থকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হওয়া দৃষ্ট হয় না 
আত্ম! বিভূ,সর্ধখণ্ড জাগতিক পদার্থ তদাশ্রিত বিশিষ্ট জড়ভাঁব মাত্র! 

এই ভাব-বিশেষে আত্মজ্ঞান জন্যই তদাশ্রিত আত্মাভাসের খণ্ড জীবস্ব 

এবং সেই জীবের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা যাহ৷ দ্ছ 
৭ সপ (আত্ম) অর্থ তাহাই স্বার্থ। কাজেই আত্মজ্ঞানের 

্া্থ ও পরার্থ কর্। অগীদ্ধি বিশুদ্ধি জন্য স্বার্থগ্রানের অশুদ্ধি বিশুদ্ধি।, 

আত্মাংশে সর্ধজীবই এফ। অনাত্মক, উপাধি 

অংশে ফ্াত্র ভিন্ন। এই কারণে যাহা! লৌকিকার্থে পরার্থ, তাহাই তাত্ি- 

কার্থে স্বার্থ (8 ২৬৫)। কাজেই সর্বদেশীয় উন্নতচিত্ত ব্যক্তি মাত্রেরই 

পরার্থপরতায় স্বাভাবিক আসক্তি (০. £. 88 244, 260, 262) 

এবং প্রকৃত ধর্শশান্ত্র মাত্রই স্বার্থত্যাগের পক্ষপাতী । 
যাহা “আমি-জ্ঞান তাহাই 'অহংক্ঞান। “আমি-জ্ঞানই আমার 

খাঁথ্মা। এ জ্ঞানের সন্থীর্ণ খণ্ডতায়, আমি খণ্ড। ইহার বিডুত্বে, আদি 
বিড়ু। জড়াশ্রয়জ ভোজ, ভোগ্য, ভোগ জন্তই ইহার সঙ্কীর্ণ জড়-্থার্থ- 

ক্টাব। এই স্বার্থভাব জন্ত ইহার বন্ধতা॥ কর্শবলেই থ ভাবের উৎপদ্ভি 



কন্মকলে লৈবোন্নতি । .. ৩৬৯ 

ঞ্বং কর্মই ইহার বিনাঁশক | সংসার, সমাজ ও রাজ্য, এ সকলই কর্ধের 

১.০. জন্ত) এবং কন্ম আমার বন্ধ মোক্ষের জন্্। 

৮০৭৮ রাজা প্রজা, প্রভু ভৃত্য, স্বার্থ পরার্থ, যে ভাবে 

বা যে বহিরুদ্দেশ্তেই আমি কর্মকরি, কর্দ-দ্বার! 
লৌকিকার্থে আমি ধাহারই যে স্বার্থ সাধন করি, তত্বতঃ কন্ধ সর্বাবস্থায়: 
আমারই বন্ধন বা মুক্তির হেতু । আমার সহিত ফল সমৃদ্ধ বিচ্যুত করিয়া, 
আমি কোন কর্মহ করিতে সক্ষম নহি। আর্ধ্য-শান্ত্রমতে একমান্ত 

প্রহর হিতার্থে কর্ম করিয়া, ভৃত্যের মুক্তি পর্য্যন্ত স্তব। এই কথা 
স্মরণ রাখিয়া, কাহার সাংসারিক উপকার জন্ত কর্ম করে তৎপ্রতি লক্ষ্য 

ত্যাগে, সতত কর্ম-তৎপর হওয়া! মানবের কর্তব্য । কর্দদে অবহেলা 
জড়তার, পরিবর্ধক বলিয়া ইহ, পর--উভয় কাঁলেরই অনিষ্ট- সাধকু। “না 
লমাঃ প্রাপ্ত বস্তযর্থা্ন চ দৈব পরায়ণাঃ। উদ্যোগই পৌরুষ। ইহাই জীবের 
ইচ্ছা, তাহার আত্ম-ধর্ম। ইহার আশ্রয়েই তাহার উন্নতি ও মুক্তি। 
পৌরুষ-বিবর্জিত অলস ব্যক্তিই দৈবসেবী। “দৈবমেব বিজানস্তি নরাঃ 

 গোরুষ-বর্জিতাঃ। বাহা অলসতা, তাহাই তমঃ। তাহাই অনাত্মক 
, জড়ধর্ম্ন। তাহার আশ্রয়েই মানবের পৌরুষ-ক্ষয়, তাহার পতন ও ব্ধস্ব 
এই কারণে অর্ঠধ্য বিজ্ঞান মতে অলসবব্যস্তি-অপেক্ষা। উদ্যোগী পাপীরও 

পারমার্থিক উন্নতি ও মুক্তির আশা অধিকতর । আর্ধ্য-বিজ্ঞান্$ সততই 
কর্মের পক্ষপাতী । ভগবৎগীতা ১৮/৫,২৮,৪৫ আদি দেখুন। 

স্বার্থপরতায় যখন মানবের পূর্ণাসক্তি, স্বার্থপর কন্দই তখন তাহার 
কর্তব্য (গীতা ১৮৪৮)। করের স্বাভাবিক শক্কি-বিশ্লেষ-ধর্মে, তদ্রপ 

কর্মাবলে আত্ম-প্রকাশ বৃদ্ধি পাইবে এবং ক্রমে 
স্বার্থ-পরীর্থ-কর্মমে তাহার আসাক্ত জন্মিবে। ক্রমে 

: স্বার্থ-পরার্থ কর্ম-গ্রকাশ যত বিশুদ্ধ হইবে, পরার্থ- 
পরতায় তত আধক্তি বৃদ্ধি পাইবে। এই কূপে পরার্থপরতায় যখন আমক্তি 

অধিকারানুরূপ কর্ন 
বিভায়। 
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জন্মে, তখনই মানব পরার্থপর কর্মের মুখ্য অধিকারী । আসক্তির এই 

ক্রম-পরিবর্তনই মানবের আশ্রমাদি ভেদের কারণ সেই ভেদের উপর 

লক্ষ্য রাখিয়া তদনুরূপ কর্ম সর্বাবস্থায় সকল ব্যক্তিরই হিতকর। 

স্বার্থপর কণ্ম বলে আমরা আপন অহমাস্ায় জড় স্থার্থাসপ্তি সংশ্লি 

করিয়া তলে তাহাকে বদ্ধ করি। পরার্থপর কর্মবলে সেই আসক্তি 

এ. বিশ্লিষ্ট করিয়া অহমাত্সাকে বদ্ধতার হস্ত হইতে 

গরারথ রর নি ক্রমমুক্ত করি। এই খণ্ড স্বার্থস্তাবের আশ্রয় জন্যই 

আত্মার জীবভাব,তাহার পতন। এ ভাব যে কথন 

তাহাকে প্রথম আশ্রয় করিয়াছে তাহা নিরাকরণের অযোগ্য । এই কারণে 

এ ভাবাত্মক অবিস্ত! অনাদি-সিদ্ধা বা অজা বলিয়াই গৃহিতব্য ৷ ধর্মশান্ত 

মাত্রই মে বলির (৪807869) পক্ষপাতী, এই অজাই তত্বতঃ (01918000115 - 

81০811 ) সেই বলি। পরার্থকন্দ্ম তাহার অসি। পরার্থপরতাই প্রকৃ 

স্বার্থবূলি। পরার্থবন্শীকক অসির সাহায্যে যখন স্বার্থধন্মরপ অজার 

শেষ বলি হইবে, তখনই জীব একরূপ জীবন্দুক্ত হইবেন। 

হৃদয়ই মানবের আনন্দ স্থান। কাজেই জড় স্বার্থধর্থে আনন্দ-্তান্জ . 

আসক্তি বলে বহির্জগৎ হইতে মানৰ যত শক্ত সংগ্রহ করে, তৎসমন্ত , 

তাহার হৃদয়ে আবদ্ধ হয়। এব যাহা! আনন 

তাহাই আত্ম। বলিয়া,আ'নন্দে মিলিত এই জড়শক্তি 

জড়াহং-ভ্তানের জ্ঞেয় বিষয় রূপ অহঙ্কারে পরিণত হয়। এই রূপে 

স্বার্থ সেব। বলে জড়াসক্তির বৃদ্ধি সহকারে যেরূপ মানব হৃদয় সংকীর্ণ ও 

বন্ধ হয়, তাহার হৃদয় গ্রন্থি দৃঢ় হয়, পরার্থ সেবা বলে তন্রপ আবার জড়া- 

সন্ধির হাস সহকারে সে হৃদয় কোমল উদার ও মুকুলিত হয়। জড়া- 

হার ক্রমে হ্রাস হয়। সেই অহংকার জন্যই জীবে ্বত 

080811995 ) এবং সেই স্বতন্ত্রতা নিবন্ধনই পূর্ণ ম্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছার 

| সহিত তাহার প্রবৃত্তির বৈষম্য (91060? 10927770007) রুই কারণে জড়াহং 

পরার্থ কর্মের ফল। 



কর্মবলে মুক্তি । ৩৬৩. 

জ্ঞানের থর্বতাঁয়, সে বষম্যেরও থর্বতা এবং ঈশ্বরেচ্ছার সহিত তাহার 
প্রবৃত্তির সমতা (10030 ) জন্মে। এই রূপে পরার্থসেব! বলে 

মানবের স্বীয় ইচ্ছা নিত্য মঙ্গলময় ইশ্বরেচ্ঘার সহিত ক্রমে বত 

সমতা৷ লাভ করে, মানবের ন্বীয় মুকুলিত ব্যষ্টি হদ্কোমল তত প্রস্ষ, 

_টিত হইয়া সমষ্টি বিশ্বহৃদয়ের ( 8)150789) 10010 ) )সহিত মিলিয়! 

যায়, মানব তত তাহার আত্মার সর্ধভৃতাধিবাস বিভূত্বের পরিচয় পাঁন, 
তিনি ততই অনুভব (79811%93 ) করেন যে, তাঁহার আত্ম! সব্ব- 

জীবে অধিষিত হইয়। সকলের ভোজনে তূক্ত হন-_“এষ মহাজনো৷ আত্মা 

অন্নাদঃ, ।--(বৃহদাঃ 8181২৪)। এখনই তীহার প্রক্কৃত তত্বান্তত্নিত্যানিতা 

বিবেক জন্মে । তিনি দেখেন যাহা নিত্য, যাহা! অনন্ত, তাহাই আত্মা ৮ 

যাহা অনিতা, যাহার বিচ্ছেদ আছে, তাহা অনীল্ক। কাজেই হুঃখ, 

পুটত্েষপণ,বিতৈষণা,লোটৈষনা-_বিচ্ছেদাত্বক এই সকল ভাবই ত্রুমে তাহা 

হইতে অপগত হয়। আমি জ্ঞানে বে আত্মোন্নতির চেষ্টা, তদ্বলে যতই 

উন্নতি লাভ হউক না কেন, তৎসহ আত্মার খণ্ডব্যক্তি ধর্ম অবশ্তই বৃদ্ধি 

পাইবে । বিবেকীর আমি-অভিমান নাই । কাজেই সে অভিমানাআ্মক :. 

. উন্নতির চেষ্টাও নাই। তীহার স্বার্থ পরার্থ এখম উভয়ই এক॥ এখন 

" তিনি একমাত্র অনন্ত নিত্যানন্দ-সেবী। সেই অনস্ত আনন্দের আকর্ষণই : 

তাহার চিত্তে একমাত্র আকর্ষক। তাহার যত কিছু শক্তি, সৌন্দরধ্য, : 

আনন্দ, জ্ঞাঁন,তৎসমন্তই সেই অনস্তে বিসর্জিত। অনন্তের সহিষ্ঞ মিলনই : 

তাহার একমাত্র অভীষ্ট । এই অভীষ্ট ধত সিদ্ধ হয়, তাহার সেই পূর্ণ, 

্রন্কুটিত বিশ্বহৃদ রও (97157581770190) তত শুফ হর। ক্রমে স্বার্থ পরাথ,,. 

সকল খণ্ড ভাবই তাহাকে পরিত্যাগ করে। তাহার হৃদর়গ্রস্থি ভিন্ন হয়। 

জগৎ হইতে তাহার সর্ব ভোগ্যভোক্জসম্বন্ধ অপগত হন।* তখন শ্রুতির 

চঙ্ষুলাভ ভরিয়া তিনি দেখেন-“তরিধু ধামস্থ যস্তোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ 
পট 
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* এই সকল এ বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ন। বালয়। এখানে ইহ।র একটু আত অঙ্- 

স্পূর্ণ আভাস মাত্র ওয়! গেল। এখন দেখিলাম আক্মোল্লতির পন্থ। কখনও আনন: 



কল | তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোহ সদাশিবঃ॥” এই 

ই পুতি তিনি অবৈতানদা়পভুষা, ভিনি পু্াখৈত শাতি। ২ 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিত | 

সপ হা পপ আপ অতল চি বিট 

5 নহে। ও পন্থ।য় আনন্দের ক্রমাধিক্য। দুঃখের ্রদবিনাশ। ইহার অবনানে 

| হুঃখের অভ্ান্তিক বিনাশ, আনন্দের পৃর্ণত1। ৰ 

১. (৬২) বৈদান্তিক আত্মা! সচ্চিদানন্দ। তিনি নিত্য শুদ্ধ বৃদ্ধ মত্ত স্বভাব এক ও 

অদ্বিতীয় ব্রচক্ছ। মহান্ বলিয়। তিনি ব্রহ্ম । তিনি অপ্রাণ, অমনঃ। তিনিই প্রকৃত 

ববজ্ঞাতা। (শারীরক ১।১।৪)। শ্রুতি বলেন তিনি নিধ্ধল, নিক্ষি য়, নিরবেদ্য, নিবঞ্জন, 

শ্রজ্ঞান- ঘন, অমৃত; অক্ষর, প্রপঞ্ধোপসম, একাক্ম প্রত্যয়সার, শান্ত, তমস্চপর মহান্ 

রুরু, সততই স্বমহিমা-প্রতিষ্ঠিত, অশমীর বিধায় শরীরজাত প্রিয়!প্রিয় ঘারা অস্পৃষ্ট- 

: মিত্য নিগুণ, অসঙ্গ, নিরজ, ধন্ধাধশ্মের অতীত, অচিস্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত, প্রশস্ত? 

ছু চিদানন্দন্বরূপ অদ্বৈত শিব । তিনি সর্ধভুতে অবস্থিত। ভোক্তা! জীব, ভোগ্য- 

ভগ ও এতদ্য়ের নিয়স্তা পরমেশ্বর  মকলই এক ভিনি। ভিনিই পর-পরিচ্ছেদবদাৎ 

“কর্তা। কণ্ম, তগঠ? দেশ, কাল, কায্যকারণ, তিনিই বিখ ॥ উর্ণনাভ হইতে যেরূপ তও, 

পৃথিবী তে যেরূপ ওষধি, অগ্নি হইতে যেরূপ বিশ্ফুলিঙ্গ, এক অদ্বিতীয় অনন্1 

“হইতে স্ষ্ঠপ চরাচর লোক, প্র।ণ, মন? ইন্দ্রিয় ও ভূত সকলের উৎপত্তি। বোস্ত 

4 ১1৫1২৩--২৭ ও ১1১।২) বলেন তিনিই জগতের এক অধিতীয় নিমিত্ত ও উপাদান 

“কারণ । ভাহা হইতেই ইভার জন্স।দি সর্ববভাব-বিকার। তিদ্ন সর্বাবভ।সক 

€শাররক। প৩২২)। সুধ্যের জ্যোতি অন্তহিত হইলে যেরূপ মূর্ত জগতের সমস্ত 

জড়ালোক অপগত হয়, ভাহার জোতি সম্বত হইলে তদ্ধপ হুধামহ সমস্ত বিশ্বের সন্ত 

চৈতন্য আনন্দ ও শ্ুন্তি বিলুপ্ত ও বিশ্ব অন্তমিত হয়। তিনিই বিশ্বের প্রকৃত প্রাণ. 

“প্রাণানাং প্রণং । ন প্রাণেন, না পানেন আত্যে।জীবতিকশ্চন। ইতরেনতু জীবস্তি 

বন্পিন্ব ভাবুপাতশ্রতৌ 1”-কঠ 5৫ । তিনি এ সকল হইয়াও ইহার কিছুই নহেন ॥. 

এ সকল হইতে অস্থর ৷ সর্ব প্রকাশের অতীত স্বনহিম। প্রতিষ্ঠিত, কুটন্থ অচল শাস্তি । 
প্যন্থাৎ পরং নাপরমন্তি কিধিৎ যন্মাননীয়ে। ন জা।য়োন্তিকশ্চিৎ। বৃক্ষ গ$বস্তকোদিবি, 

টিতে ছ্েনেদং পুর্ণং পুরুষেন সর্ধ্বং” । “দর্ধব্য।পিন মান্ুপং ক্ষীরে নর্পিবিবার্পিতং” | 

একো) বশী লিক্ষিয়াণাং বছুনামেকং বীজং বন্ধ! যঃ করো" 1 তাখতর । 












